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9.12.2015 A8-0341/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AH 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AH. keďže hospodársky a fyzicky väčšmi 

integrovaný jednotný trh s energiou by 

mohol znamenať výrazné zvýšenie 

efektívnosti; 

AH. keďže fyzicky väčšmi integrovaný 

jednotný trh s energiou by mohol 

znamenať výrazné zvýšenie efektívnosti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta oznámenie Komisie s názvom 

Rámcová stratégia odolnej energetickej 

Únie s výhľadovou politikou v oblasti 

zmeny klímy; všíma si 5 pilierov 

energetickej únie, ktoré navrhla Komisia; 

trvá na tom, aby politiky vykonávané v 

rámci týchto pilierov vždy prispievali k 

zaisteniu bezpečnosti dodávok energie, 

dekarbonizácii, dlhodobej udržateľnosti 

hospodárstva a zabezpečovaniu 

dostupných a konkurencieschopných cien 

energie; 

1. berie na vedomie oznámenie Komisie s 

názvom Rámcová stratégia odolnej 

energetickej Únie s výhľadovou politikou v 

oblasti zmeny klímy; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetky legislatívne návrhy, 

ktoré sú súčasťou energetickej únie, 

sa budú predkladať v rámci riadneho 

legislatívneho postupu, a teda za plnej 

účasti Parlamentu a pri zabezpečení 

účinného demokratického dohľadu; 

očakáva, že rámec riadenia energetickej 

únie po roku 2020 bude ambiciózny, 

spoľahlivý, transparentný, demokratický 

a plne inkluzívny voči Parlamentu a 

zabezpečí splnenie klimatických a 

energetických cieľov do roku 2030, najmä 

prostredníctvom plného uplatňovania, 

presadzovania a aktualizácie existujúcich 

právnych predpisov týkajúcich sa klímy a 

energetiky; žiada Komisiu, aby bez toho, 

aby boli dotknuté ostatné povinnosti 

týkajúce sa podávania správ, na ročnej 

báze prezentovala správu o plnení cieľov 

energetickej únie vrátane podrobností 

o uplatňovaní energetickej legislatívy 

a pokroku v plnení cieľov na roky 2020 a 

2030 a aby rozvíjala a aktualizovala súbor 

kľúčových ukazovateľov, ktoré majú byť 

súčasťou správy, a umožnila posúdenie 

pokroku pri plnení cieľov energetickej 

únie; takéto ukazovatele môžu zahŕňať 

okrem iného aj kapacitu prepojenia, 

integráciu trhu, znižovanie dovozu 

energie, stupne diverzifikácie, ceny 

2. odmieta model riadenia energetickej 

únie, ktorý vykonštruovala Komisia, 

pretože jeho cieľom je previesť na EÚ 

výlučné právomoci členských štátov, ako 

sú zakotvené v článku 194 ZFEÚ; 

konštatuje tiež, že je pravdepodobné, že 

toto riadenie, po vzore európskeho 

semestra, vyvolá veľké politické konflikty 

medzi členskými štátmi, ako to bolo aj 

v prípade európskeho semestra; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečili, že všetky 

legislatívne návrhy, ktoré sú súčasťou 

energetickej únie, sa budú predkladať v 

rámci riadneho legislatívneho postupu, a 

teda za plnej účasti Parlamentu 

a pri zabezpečení účinného 

demokratického dohľadu; 
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energie a náklady na energiu, rozvoj 

výroby energie s komunitným a miestnym 

vlastníctvom a úrovne energetickej 

chudoby a zraniteľnosti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. domnieva sa, že rozvoj energetickej 

infraštruktúry s cieľom zabezpečiť 

kontinuitu a bezpečnosť dodávok energie 

v EÚ je potrebné realizovať bez ohľadu 

na politické predsudky a posudzovať na 

základe nákladov a bezpečnosti dodávok 

energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité 

skoncovať s izolovanosťou niektorých 

členských štátov a regiónov od vnútorného 

trhu s energiou, čo dokázali aj záťažové 

testy v oblasti plynu, ktoré uskutočnila 

Komisia; v tejto súvislosti vyzýva 

Komisiu, aby vykonávala tieto testy 

pravidelne; zastáva názor, že EÚ by pri 

diverzifikácii zdrojov a dodávateľských 

trás mala v prvom rade pomáhať týmto 

najzraniteľnejším krajinám; v tejto 

súvislosti vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby bezodkladne vykonávali odporúčania 

vyplývajúce zo záťažových testov 

plynárenskej sústavy; odporúča, aby 

Komisia zvážila vykonávanie záťažových 

testov v oblasti elektrickej energie s cieľom 

získať prehľad o odolnosti celého trhu s 

energiou; zdôrazňuje, že tieto záťažové 

testy by mali určiť najmä stav, kapacitu a 

trvanlivosť celých vnútroštátnych 

prenosových sietí, ako aj úroveň prepojenia 

cezhraničných kapacít, a že následné 

odporúčania založené na týchto 

záťažových testoch musia zahŕňať úplné 

posúdenia vplyvu vnútroštátnych plánov aj 

cieľov Únie pri riešení bodov akčného 

plánu, ktoré z nich vyplývajú; 

12. zdôrazňuje, že je dôležité skoncovať s 

izolovanosťou niektorých členských štátov 

a regiónov od vnútorného trhu s energiou, 

čo dokázali aj záťažové testy v oblasti 

plynu, ktoré uskutočnila Komisia; v tejto 

súvislosti vyzýva členské štáty a Komisiu, 

aby bezodkladne vykonávali odporúčania 

vyplývajúce zo záťažových testov 

plynárenskej sústavy; odporúča, aby 

Komisia zvážila vykonávanie záťažových 

testov v oblasti elektrickej energie s cieľom 

získať prehľad o odolnosti celého trhu s 

energiou; zdôrazňuje, že tieto záťažové 

testy by mali určiť najmä stav, kapacitu a 

trvanlivosť celých vnútroštátnych 

prenosových sietí, ako aj úroveň prepojenia 

cezhraničných kapacít, a že následné 

odporúčania založené na týchto 

záťažových testoch musia zahŕňať úplné 

posúdenia vplyvu vnútroštátnych plánov 

pri riešení bodov akčného plánu, ktoré z 

nich vyplývajú; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

nerozdeľovala existujúce, dobre 

fungujúce a likvidné ponukové zóny, 

ktoré prinášajú výhody pre producentov i 

pre spotrebiteľov; domnieva sa, že 

rakúsko-nemecká cenová zóna je 

príkladom dobre osvedčenej zóny, ktorá 

by sa nemala rozdeľovať, ale 

podporovať; naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby pri rozhodovaní brala do úvahy nielen 

stanovisko a mandát agentúry ACER, ale 

aj širšie súvislosti a prínosy, ktoré má 

široká ponuková zóna pre energetickú 

bezpečnosť, spotrebiteľov a producentov; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. konštatuje, že v rámci budúcej 

energetickej únie patria bezpečnosť 

dodávok energie z kvantitatívnej aj 

kvalitatívnej perspektívy a 

konkurencieschopnosť medzi 

najnaliehavejšie otázky, ktoré nútia členské 

štáty pri rozvoji energetických politík 

posilniť koordináciu a spoluprácu so 

susedmi na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti preskúmala, ako by 

bolo možné zlepšiť súčasnú architektúru 

národných preventívnych a núdzových 

opatrení, a to na regionálnej úrovni, ako aj 

na úrovni EÚ; 

13. konštatuje, že v rámci budúcej 

energetickej únie patria bezpečnosť 

dodávok energie z kvantitatívnej aj 

kvalitatívnej perspektívy a 

konkurencieschopnosť medzi 

najnaliehavejšie otázky, ktoré nútia členské 

štáty pri rozvoji energetických politík 

posilniť spoluprácu so susedmi; vyzýva 

členské štáty, aby v tejto súvislosti 

preskúmali, ako by bolo možné zlepšiť 

súčasnú architektúru národných 

preventívnych a núdzových opatrení na 

regionálnej úrovni; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. domnieva sa, že vnútroštátne kapacitné 

mechanizmy by sa mali využiť až ako 

posledná možnosť, keď už boli zvážené 

všetky ostatné možnosti, vrátane väčšej 

miery prepojenia so susediacimi krajinami, 

opatrení na strane dopytu a ostatných 

foriem integrácie regionálneho trhu; 

14. domnieva sa, že vnútroštátne kapacitné 

mechanizmy by sa nemali využívať, keď 

sú k dispozícii iné možnosti vrátane väčšej 

miery prepojenia so susediacimi krajinami, 

opatrení na strane dopytu a ostatných 

foriem integrácie regionálneho trhu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. domnieva sa, že energetická únia 

v sebe zahŕňa rokovania s tretími 

krajinami, v ktorých bude vystupovať 

jednotne; vyzýva Komisiu, aby vykonala 

analýzu vhodnosti a potenciálnej 

štruktúry dobrovoľného mechanizmu 

kolektívneho nákupu a jeho vplyvu na 

fungovanie vnútorného trhu s plynom, 

postihnuté podniky a jeho prínos k 

zaručeniu bezpečnosti dodávok plynu; 

konštatuje, že vzhľadom na niekoľko 

modelov mechanizmov spoločného 

nákupu treba ďalej pracovať, aby sa 

mohol určiť najlepší trhový model 

uplatniteľný na regióny a príslušných 

dodávateľov EÚ a na podmienky, za 

ktorých by sa mohol zaviesť dobrovoľný 

mechanizmus kolektívneho nákupu; 
domnieva sa, že koordinácia pozícií 

a kolektívne nakupovanie by sa malo začať 

na regionálnej úrovni; prechodne odporúča, 

aby Komisia a sekretariát Energetického 

spoločenstva podporovali tie členské štáty 

EÚ, resp. zmluvné strany Energetického 

spoločenstva, ktoré chcú rokovať o 

energetických zmluvách na základe 

dobrovoľnosti v súlade s acquis EÚ pre 

vnútorný trh, pravidlami EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a pravidlami 

Svetovej obchodnej organizácie, 

a zabezpečili ochranu citlivých 

15. opakuje, že akýkoľvek záväzný 

mechanizmus kolektívneho nakupovania 

na úrovni EÚ, ako aj akákoľvek úloha 

Komisie pri medzivládnom vyjednávaní 

alebo uzatváraní medzivládnych dohôd je 

v rozpore s článkom 194 ZFEÚ; domnieva 

sa, že koordinácia pozícií a kolektívne 

nakupovanie by sa malo začať 

na regionálnej úrovni; prechodne odporúča, 

aby Komisia a sekretariát Energetického 

spoločenstva podporovali tie členské štáty 

EÚ, resp. zmluvné strany Energetického 

spoločenstva, ktoré chcú rokovať o 

energetických zmluvách na základe 

dobrovoľnosti; 
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obchodných informácií; zdôrazňuje, že 

zmluvy o energii musia byť založené na 

trhových cenách a hospodárskej súťaži; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Gianluca Buonanno 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Na ceste k európskej energetickej únii 

2015/2113(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyjadruje znepokojenie nad 

navrhovaným zdvojnásobením kapacity 

plynovodu Nordstream a účinkami, ktoré 

by to malo v oblasti energetickej 

bezpečnosti a diverzifikácie dodávok a na 

zásadu solidarity medzi členskými štátmi; 

v kontexte pokračujúcich trojstranných 

rozhovorov medzi EÚ, Ukrajinou 

a Ruskom zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 

dlhodobé dodávky energie na Ukrajinu 

a cez jej územie; 

19. schvaľuje navrhované zdvojnásobenie 

kapacity plynovodu Nordstream a 

účinkami, ktoré by to malo v oblasti 

energetickej bezpečnosti a diverzifikácie 

dodávok a na zásadu solidarity medzi 

členskými štátmi; v kontexte pokračujúcich 

trojstranných rozhovorov medzi EÚ, 

Ukrajinou a Ruskom zdôrazňuje potrebu 

diverzifikovať trasy dlhodobých dodávok 

energie na Ukrajinu, do Bieloruska a do 

oblastí Baltského mora a Čierneho mora 

a cez ich územie; 

Or. en 

 

 


