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8.12.2015 A8-0341/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje potrebu väčšej 

transparentnosti dohôd v oblasti 

energetiky, ktorú možno dosiahnuť 

posilnením úlohy Komisie v rokovaniach 

týkajúcich sa energie a zapojením jedného 

alebo viacerých členských štátov a tretích 

krajín, a to najmä povinnou účasťou 

Komisie na všetkých rokovaniach v pozícii 

pozorovateľa s cieľom posilniť pozíciu 

jednotlivých členských štátov voči tretej 

krajine, ktorá pôsobí ako dodávateľ, 

zapojenej do rokovaní, s úmyslom znížiť 

riziko zneužitia dominantného postavenia 

zo strany jedného dodávateľa; 

poznamenáva, že Komisia by okrem toho 

mala uskutočniť ex-ante a ex-post 

hodnotenia, pričom by v plnej miere 

rešpektovala citlivé obchodné informácie, 

a vypracovať pozitívny a negatívny 

zoznam zmluvných ustanovení, napríklad 

zoznam doložiek o zákaze vývozu, o mieste 

určenia, doložiek typu „ber alebo plať“, 

indexácie cien plynu podľa cien ropy 

alebo doložiek, ktoré zakazujú tretej 

strane podmieňovať dodávky energie 

udelením zvýhodneného prístupu k 

infraštruktúre na prepravu energie v EÚ; 

poukazuje na to, že na základe článku 13 

ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 

994/2010/EÚ sa pri uzatváraní nových 

medzivládnych dohôd s tretími krajinami, 

ktoré majú vplyv na rozvoj plynárenských 

21. zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť 

väčšiu transparentnosť medzivládnych 

dohôd v oblasti energetiky medzi jedným 

alebo viacerými členskými štátmi a tretími 

krajinami; poukazuje na to, že na základe 

článku 13 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 

č. 994/2010/EÚ sa pri uzatváraní nových 

medzivládnych dohôd s tretími krajinami, 

ktoré majú vplyv na rozvoj plynárenských 

infraštruktúr a dodávok plynu, od 

členských štátov požaduje, aby informovali 

Komisiu s cieľom umožniť jej posúdiť 

situáciu týkajúcu sa bezpečnosti dodávok 

energie na úrovni EÚ; 
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infraštruktúr a dodávok plynu, od 

členských štátov požaduje, aby informovali 

Komisiu s cieľom umožniť jej posúdiť 

situáciu týkajúcu sa bezpečnosti dodávok 

energie na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby 

začlenila ustanovenia týkajúce sa 

riadnych ex-ante hodnotení obchodných 

zmlúv o dodávkach plynu do preskúmania 

nariadenia o bezpečnosti dodávky plynu; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že v súlade s rozhodnutím 

č. 994/2012/EÚ, ktorým sa ustanovuje 

mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 

ide o medzivládne dohody v oblasti 

energetiky medzi členskými štátmi a 

tretími krajinami, treba Komisiu pred 

podpisom informovať o všetkých budúcich 

medzivládnych dohodách v oblasti 

energetiky s tretími stranami, aby sa 

zabezpečilo, že budú v súlade s právnymi 

predpismi EÚ, najmä tretím energetickým 

balíkom, a neohrozia bezpečnosť dodávok 

energie EÚ; zdôrazňuje, že tieto diskusie a 

konzultácie musia slúžiť ako nástroj na 

posilnenie vyjednávacej sily členských 

štátov EÚ a spoločností, pričom musia 
v plnej miere rešpektovať citlivé obchodné 

informácie; domnieva sa, že takéto 

diskusie a konzultácie by v žiadnom 

prípade nemali mať vplyv na podstatu a 

obsah dohôd, ale mali by zabezpečiť, že 

dohody budú v súlade so všetkými 

príslušnými právnymi predpismi Únie a v 

najlepšom záujme dotknutých spoločností 

a členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 

vykonala preskúmanie rozhodnutia č. 

994/2012/EÚ s cieľom patrične posilniť 

mechanizmus výmeny informácií 

a posilniť úlohu Komisie; 

22. zdôrazňuje, že v súlade s rozhodnutím 

č. 994/2012/EÚ č. 994/2012/EÚ, ktorým sa 

ustanovuje mechanizmus výmeny 

informácií, pokiaľ ide o medzivládne 

dohody v oblasti energetiky medzi 

členskými štátmi a tretími krajinami treba 

Komisiu informovať o všetkých budúcich 

medzivládnych dohodách v oblasti 

energetiky s tretími stranami, aby sa 

zabezpečilo, že budú v súlade s právnymi 

predpismi EÚ a neohrozia bezpečnosť 

dodávok energie EÚ; zdôrazňuje, že tieto 

diskusie a konzultácie musia v plnej miere 

rešpektovať citlivé obchodné informácie; 

domnieva sa, že takéto diskusie a 

konzultácie by v žiadnom prípade nemali 

mať vplyv na podstatu a obsah dohôd; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

konkrétne kroky na zníženie závislosti od 

dovozu energie, monitorovala stupeň 

diverzifikácie pri dovoze a pravidelne 

uverejňovala správy o pokroku, ktorý sa v 

tomto smere dosiahol; 

25. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 

konkrétne kroky na zníženie závislosti od 

dovozu energie; vyzýva Komisiu, aby 

monitorovala stupeň diverzifikácie pri 

dovoze a pravidelne uverejňovala správy o 

pokroku, ktorý sa v tomto smere dosiahol; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. je presvedčený, že Únia môže zvýšiť 

svoju energetickú bezpečnosť a znížiť 

svoju závislosť od určitých dodávateľov a 

palív zvýšením energetickej účinnosti 

a čo najlepším využívaním európskych 

zdrojov energie v súlade s cieľmi EÚ 

v oblasti energetickej bezpečnosti, 

životného prostredia a zmeny klímy, ako 

aj zdravotných a bezpečnostných 

právnych predpisov, berúc do úvahy 

osobitosti členských štátov v súvislosti 

s ich energetickými mixmi, vyhýbajúc 

sa zbytočnej administratívnej záťaži 

a dodržujúc zásadu proporcionality; 

zdôrazňuje, že v zásade by nemali byť 

diskriminované žiadne palivá alebo 

technológie, ktoré prispievajú k 

bezpečnosti dodávok energií a dosiahnutiu 

cieľov v oblasti klímy; 

28. je presvedčený, že Únia môže zvýšiť 

svoju energetickú bezpečnosť a znížiť 

svoju závislosť od určitých dodávateľov a 

palív zvýšením energetickej účinnosti 

a čo najlepším využívaním európskych 

zdrojov energie v súlade s právnymi 

predpismi v oblasti zdravia a bezpečnosti, 

berúc do úvahy osobitosti členských štátov 

v súvislosti s ich energetickými mixmi, 

vyhýbajúc sa zbytočnej administratívnej 

záťaži a dodržujúc zásadu proporcionality; 

zdôrazňuje, že v zásade by nemali byť 

diskriminované žiadne palivá alebo 

technológie, ktoré prispievajú k 

bezpečnosti dodávok energií a dosiahnutiu 

cieľov v oblasti klímy; v tejto súvislosti sa 

domnieva, že Komisia by mala prešetriť 

prípadné nezrovnalosti a vzájomnú 

konkurenciu plánov energetickej 

bezpečnosti a systému ETS; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu, aby na základe 

prístupu založeného na porovnaní nákladov 

a prínosov, ktorý je technologicky 

neutrálny a v ktorom sa kladie dôraz 

na internalizáciu externých nákladov, 

uľahčila efektívne využívanie všetkých 

existujúcich systémov financovania zo 

zdrojov EÚ vrátane Európskeho fondu pre 

strategické investície v záujme získavania 

investícií na kľúčové projekty 

infraštruktúry, výskumu a inovácií 

v oblasti energetickej účinnosti, 

obnoviteľných zdrojov a rozvoja 

vnútorných kapacít Európy so zámerom 

naplniť ciele v oblasti klímy a energetiky 

na rok 2030; 

29. vyzýva Komisiu, aby na základe 

prístupu založeného na porovnaní nákladov 

a prínosov, ktorý je technologicky 

neutrálny a v ktorom sa kladie dôraz 

na internalizáciu externých nákladov, 

uľahčila efektívne využívanie všetkých 

existujúcich systémov financovania zo 

zdrojov EÚ vrátane Európskeho fondu pre 

strategické investície v záujme získavania 

investícií na kľúčové projekty výskumu 

a inovácií v oblasti energetickej účinnosti, 

obnoviteľných zdrojov a rozvoja 

vnútorných kapacít Európy; domnieva sa, 

že ak sa má tento cieľ dosiahnuť, 

Komisia by mala potvrdiť platnosť 

výnimiek uvedených v smernici o trhoch s 

finančnými nástrojmi MiFID I, a vyzýva 

Komisiu, aby upustila od označovania 

energetických spoločností za spoločnosti 

finančné, ako sa stanovuje v smernici 

MiFID II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. pripomína, že energetické trhy sa od 

finančných trhov odlišujú daným hmotným 

majetkom, ktorým sa eliminuje systémové 

riziko v odvetví energetiky; v tejto 

súvislosti považuje za potrebné vykonať 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahuje aj na odvetvie 

energetiky, a to spôsobom, ktorý nenarúša 

rozvoj dobre fungujúceho vnútorného trhu 

s energiou; 

48. pripomína, že energetické trhy sa od 

finančných trhov odlišujú daným hmotným 

majetkom, ktorým sa eliminuje systémové 

riziko v odvetví energetiky; v tejto 

súvislosti považuje za potrebné vykonať 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahuje aj na odvetvie 

energetiky, a to spôsobom, ktorý nenarúša 

rozvoj dobre fungujúceho vnútorného trhu 

s energiou; poukazuje na to, že súčasné 

ponukové zóny spĺňajú tieto kritériá, a 

naliehavo žiada Komisiu, aby ich 

nerozdeľovala; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. vyzýva Komisiu, aby pre Agentúru pre 

spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER) vyčlenila navýšené 

zdroje, a zdôrazňuje, že tejto agentúre by 

sa mal povoliť nábor ďalších 

zamestnancov, čo jej umožní úplne a 

účinne vykonávať monitorovanie trhov s 

energiou s cieľom zabezpečiť integritu a 

transparentnosť pri obchodovaní s energiou 

a súlad s nariadením o integrite a 

transparentnosti veľkoobchodného trhu s 

energiou (REMIT) ako podmienku pre 

riadne fungovanie vnútorného trhu EÚ s 

energiou; konštatuje, že by sa mali posilniť 

právomoci agentúry ACER voči Európskej 

sieti prevádzkovateľov prenosových sústav 

pre elektrinu (ENTSO-E), Európskej sieti 

prevádzkovateľov prepravných sietí pre 

plyn (ENTSO-G) a iným orgánom, ktoré 

plnia podstatné funkcie EÚ, aby sa 

zabezpečilo, že bude môcť plniť svoje 

úlohy vymedzené v príslušných právnych 

predpisoch EÚ, a domnieva sa, že 

agentúra by mala spolupracovať so 

združeniami zastupujúcimi 

prevádzkovateľov, spotrebiteľskými 

organizáciami a inými skupinami 

občianskej spoločnosti; 

52. vyzýva Komisiu, aby pre Agentúru pre 

spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 

energetiky (ACER) vyčlenila primerané 

zdroje, a zdôrazňuje, že tejto agentúre by 

sa malo umožniť úplne a účinne 

vykonávať monitorovanie trhov s energiou 

s cieľom zabezpečiť integritu a 

transparentnosť pri obchodovaní s energiou 

a súlad s nariadením o integrite a 

transparentnosti veľkoobchodného trhu s 

energiou (REMIT) ako podmienku pre 

riadne fungovanie vnútorného trhu EÚ s 

energiou; konštatuje, že by sa mali 

preskúmať právomoci agentúry ACER, aby 

sa zabezpečilo, že jej úlohy vymedzené v 

príslušných právnych predpisoch EÚ 

nebudú v rozpore s priamymi prínosmi 

pre výrobcov a spotrebiteľov a že nebudú 

narušovať fungovanie cezhraničných 

trhov s energiou; domnieva sa, že skôr, 

než sa prikročí ku krokom na základe 

stanoviska agentúry ACER, je potrebné 

vziať do úvahy širší kontext a dôsledky 

takéhoto rozhodnutia, a prípadný problém 

teda neanalyzovať iba v rámci 

obmedzeného mandátu tejto agentúry; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. vyjadruje poľutovanie, že siete 

ENTSO-E a ENTSO-G sú priveľmi závislé 

od pridelenia rozpočtových prostriedkov 

od vnútroštátnych prevádzkovateľov 

prenosovej sústavy, čo ohrozuje ich 

schopnosť vystupovať v úlohe európskych 

aktérov; 

54. konštatuje, že siete ENTSO-E a 

ENTSO-G sú priveľmi závislé od 

pridelenia rozpočtových prostriedkov od 

vnútroštátnych prevádzkovateľov 

prenosovej sústavy; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. zdôrazňuje, že na posilnenie našej 

núdzovej energetickej solidarity a 
odolnosti voči prerušeniu dodávok musí 

byť neustále možné vyvážať plyn a 

elektrickú energiu; v tomto smere 

poznamenáva, že súčasným systémom 

cezhraničného prenosu často bránia 

rozhodnutia vnútroštátnych 

prevádzkovateľov prenosových sústav; 

preto vyzýva agentúru ACER, aby kládla 

väčší dôraz na túto oblasť vo svojej 

výročnej správe z monitorovania trhu; 

56. zdôrazňuje, že na posilnenie našej 

odolnosti voči prerušeniu dodávok musí 

byť neustále možné vyvážať plyn a 

elektrickú energiu; v tomto smere 

poznamenáva, že súčasným systémom 

cezhraničného prenosu často bránia 

rozhodnutia vnútroštátnych 

prevádzkovateľov prenosových sústav; 

domnieva sa však, že niektoré rozhodnutia 

prijaté agentúrou ACER v rámci jej 

mandátu bránia úspešnému 

cezhraničnému prenosu energie a 

úspešnému fungovaniu 

medziregionálnych trhov; preto sa 

domnieva, že ACER by mala mať na 

pamäti širšie dôsledky svojich rozhodnutí; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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 60 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 60a. domnieva sa, že krajinám, ktoré tento 

cieľ dosiahli, by sa nemalo umelo brániť 

v tom, aby poskytovali príklad najlepších 

postupov, ako je to napr. v prípade 

rakúsko-nemeckej ponukovej zóny; 

Or. en 

 

 


