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Pozmeňujúci návrh 762
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti. PDS a PPS majú 
právo schvaľovať služby flexibility, 
ktorými sa zabezpečuje stabilita siete 
prostredníctvom sieťových prevádzkových 
prostriedkov, t. j. náklady na obstaranie 
týchto služieb flexibility alebo 
vybudovanie a prevádzkovanie 
skladovacích zariadení poskytujúcich 
potrebnú flexibilitu sa musia považovať 
za sieťovú infraštruktúru a musí sa k nim 
pristupovať rovnako ako k investíciám do 
rozširovania sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Hans-Olaf Henkel

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
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sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti. PDS a PPS 
môžu schvaľovať služby flexibility, 
ktorými sa zabezpečuje stabilita siete 
prostredníctvom sieťových prevádzkových 
prostriedkov. Náklady na obstaranie 
týchto služieb flexibility alebo 
vybudovanie a prevádzkovanie 
skladovacích zariadení poskytujúcich 
potrebnú flexibilitu sa musia považovať 
za sieťovú infraštruktúru a musí sa k nim 
pristupovať rovnako ako k investíciám do 
rozširovania sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na 
integráciu inovačných riešení
v distribučných sústavách. Na tento účel 
regulačné orgány uznajú za oprávnené 
všetky príslušné náklady a zahrnú ich do 
distribučných taríf, a zavedú výkonnostné 
ciele, aby podnietili prevádzkovateľov 
distribučných sústav na zvyšovanie 
efektívnosti sietí, a to aj energetickej 
efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na inovačné riešenia v rámci 
distribučnej sústavy. Na tento účel 
regulačné orgány uznajú všetky primerané
náklady prevádzkovateľov distribučných 
sietí na tieto inovačné riešenia. Medzi ne 
okrem iného patria výskum a vývoj, 
realizácia pilotných projektov 
a zavádzanie nových technológií, ako aj 
zmluvy o službách, ktoré prevádzkovatelia 
sústav prideľujú na prevádzku a vývoj 
svojich sústav. Tieto náklady 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
zohľadňujú v distribučných tarifách. 
Regulačné systémy poskytujú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 



AM\1133367SK.docx 5/189 PE609.625v01-00

SK

stimuly na zvyšovanie efektívnosti sietí, 
a to aj energetickej efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Pozmeňujúci návrh 765
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na čo najefektívnejšiu prevádzku 
a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách, a to najmä prostredníctvom 
obstarávania služieb vrátane znižovania 
zaťaženia riadením odberu namiesto 
budovania sústavy a agregácie zariadení 
na uskladnenie na potreby podporných 
služieb. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti, a aby umožnili 
a stimulovali znižovanie dopytu 
a flexibilitu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných 
taríf, a zavedú výkonnostné ciele, aby 
podnietili prevádzkovateľov distribučných 
sústav na zvyšovanie efektívnosti sietí, a to 
aj energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány môžu poskytnúť
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách, ak usúdia, že takéto stimuly 
prinesú primeraný prospech pre 
spotrebiteľov, pričom vždy zohľadnia 
miestne špecifiká. Na tento účel regulačné
orgány uznajú za oprávnené všetky 
príslušné náklady, zahrnú primerané 
a efektívne vynaložené náklady do 
povolených výnosov krytých distribučnými 
tarifami a zavedú výkonnostné ciele, aby 
podnietili prevádzkovateľov distribučných 
sústav na zvyšovanie efektívnosti sietí, a to 
aj energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na prevádzku a rozvoj ich sietí a na 
integráciu inovačných riešení 
v distribučných sústavách, a to aj 
prostredníctvom obstarávania služieb. Na 
tento účel regulačné orgány uznajú za 



AM\1133367SK.docx 7/189 PE609.625v01-00

SK

náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

oprávnené všetky príslušné náklady,
zahrnú ich do distribučných taríf a zavedú 
výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti, a na digitalizáciu 
distribučných sústav vrátane zavádzania 
inteligentných sietí a inteligentných 
meracích systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Návrh nariadenia
Article 16 – paragraph 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných 
taríf, a zavedú výkonnostné ciele, aby 
podnietili prevádzkovateľov distribučných 
sústav na zvyšovanie efektívnosti sietí, a to 
aj energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené a zahrnú do 
distribučných taríf iba príslušné náklady
a zavedú výkonnostné ciele, aby sa 
modernizovali existujúce siete 
a transparentne zaviedli inteligentné siete 
a aby podnietili prevádzkovateľov 
distribučných sústav na zvyšovanie 
efektívnosti sietí, a to aj energetickej 
efektívnosti a uskladňovania energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti a flexibility, a aby 
podporili integráciu energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce znenie odráža len potrebu zvýšiť efektívnosť v distribučných sústavách. 
Prevádzkovateľov distribučných sietí ale treba nabádať aj na podporu flexibility v sieti 
a integrácie energie z obnoviteľných zdrojov súlade so znením použitým v článku 59 ods. 1 
písm. k) prepracovaného znenia smernice 2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 864.

Pozmeňujúci návrh 770
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj
energetickej efektívnosti a flexibility, a aby 



AM\1133367SK.docx 9/189 PE609.625v01-00

SK

podporili integráciu energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce znenie odráža len potrebu zvýšiť efektívnosť v distribučných sústavách. 
Prevádzkovateľov distribučných sietí ale treba nabádať aj na podporu flexibility v sieti 
a integrácie energie z obnoviteľných zdrojov súlade so znením použitým v článku 59 ods. 1 
písm. k) prepracovaného znenia smernice 2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 864.

Pozmeňujúci návrh 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti, digitalizácie 
a flexibility.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 772
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti a uskladňovania 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady a zahrnú ich do distribučných taríf,
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Členské štáty poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel členské štáty
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry 
into force] predloží odporúčanie k 
postupnému zbližovaniu metodík 
určovania prenosových a distribučných 
taríf určené regulačným orgánom.
Uvedené odporúčanie sa musí zaoberať 
aspoň týmito otázkami:

vypúšťa sa

a) pomer taríf účtovaných výrobcom a 
spotrebiteľom;

b) náklady, ktoré sa majú vrátiť 
prostredníctvom taríf;

c) časovo diferencované sieťové tarify;

d) lokačné signály;

e) vzťah medzi prenosovými a 
distribučnými tarifami vrátane zásad 
týkajúcich sa nediskriminácie;

f) metódy na zabezpečenie 
transparentnosti pri stanovovaní 
a štruktúre taríf;

g) skupiny používateľov siete, ktorým sa 
účtujú tarify, ako aj výnimky z 
uplatňovania taríf.

Or. de

Odôvodnenie

Metodiky stanovovania taríf a sieťové poplatky sú založené na národných a regionálnych 
vplyvoch. Harmonizácia sieťových poplatkov je v rozpore so zásadou subsidiarity. Agentúra 
ACER preto v tomto kontexte nemôže vydať odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh 775
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry 

vypúšťa sa
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into force] predloží odporúčanie 
k postupnému zbližovaniu metodík 
určovania prenosových a distribučných 
taríf určené regulačným orgánom. 
Uvedené odporúčanie sa musí zaoberať 
aspoň týmito otázkami:

a) pomer taríf účtovaných výrobcom 
a spotrebiteľom;

b) náklady, ktoré sa majú vrátiť 
prostredníctvom taríf;

c) časovo diferencované sieťové tarify;

d) lokačné signály;

e) vzťah medzi prenosovými 
a distribučnými tarifami vrátane zásad 
týkajúcich sa nediskriminácie;

f) metódy na zabezpečenie 
transparentnosti pri stanovovaní 
a štruktúre taríf;

g) skupiny používateľov siete, ktorým sa 
účtujú tarify, ako aj výnimky 
z uplatňovania taríf.

Or. en

Odôvodnenie

Distribučné tarify musia odrážať štrukturálne a regionálne okolnosti v závislosti od spotreby, 
preto je pridaná hodnota tohto ustanovenia otázna. Harmonizovaná štruktúra a dvojročný 
cyklus aktualizácie by mohli výrazne narušiť systém taríf, napr. z hľadiska predvídateľnosti 
regulačných rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania
prenosových a distribučných taríf určené
regulačným orgánom. Uvedené 

9. NRO spolupracujúce v rámci 
Agentúry do [OP: please add specific date 
– three months after entry into force] 
vymedzia vzor na uverejňovanie, ktorým 
sa posilní transparentnosť určovania
a štruktúry prenosových taríf. V uvedenom 
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odporúčanie sa musí zaoberať aspoň
týmito otázkami:

vzore sa zohľadnia aspoň tieto minimálne 
požiadavky týkajúce sa uverejňovania 
tarifných poplatkov:
a) pomer taríf účtovaných výrobcom 
a spotrebiteľom;
b) náklady a/alebo povolené, resp. cieľové 
výnosy prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy, ktoré sa majú vrátiť 
prostredníctvom taríf;
c) časovo diferencované sieťové tarify;
d) lokačné signály;
e) vzťah medzi prenosovými 
a distribučnými tarifami;
f) skupiny používateľov siete, ktorým sa 
účtujú tarify, ako aj výnimky 
z uplatňovania taríf.
Národný regulačný orgán alebo 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
(podľa rozhodnutia národného 
regulačného orgánu) do [OP: please add 
specific date – six months after entry into 
force] a potom pravidelne v dvojročných 
intervaloch uverejnia informácie 
o metodike výpočtu príslušných sieťových 
taríf v súlade so vzorom minimálnych 
požiadaviek na uverejňovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 777
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň
týmito otázkami:

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] vymedzí vzor na uverejňovanie, 
ktorým sa posilní transparentnosť 
určovania a štruktúry prenosových taríf.
V uvedenom vzore sa zohľadnia aspoň
tieto minimálne požiadavky týkajúce sa 
uverejňovania tarifných poplatkov:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 778
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania 
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnej
harmonizácii metodík určovania 
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry 
into force] predloží odporúčanie 
k postupnému zbližovaniu metodík 
určovania prenosových a distribučných 
taríf určené regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – one year after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
dosahovaniu súdržnosti metodík určovania 
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

Or. en

Odôvodnenie

Trojmesačné obdobie navrhnuté Európskou komisiou je príliš krátke na konzultácie so 
všetkými zainteresovanými stranami. Existuje tu prílišná rôznorodosť z hľadiska distribúcie 
a taríf. Na konvergenciu navrhovanú Komisiou je príliš skoro. Skutočná súdržnosť by však 
bola veľkým krokom vpred.
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Pozmeňujúci návrh 780
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania 
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania 
prenosových taríf určené regulačným 
orgánom. Uvedené odporúčanie sa musí 
zaoberať aspoň týmito otázkami:

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na regionálne odlišnosti by sa metodiky určovania distribučných taríf v tejto fáze 
nemali harmonizovať.

Pozmeňujúci návrh 781
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania 
prenosových a distribučných taríf určené 
regulačným orgánom. Uvedené 
odporúčanie sa musí zaoberať aspoň týmito 
otázkami:

9. Agentúra do [OP: please add 
specific date – three months after entry into 
force] predloží odporúčanie k postupnému 
zbližovaniu metodík určovania 
prenosových taríf určené regulačným 
orgánom. Uvedené odporúčanie sa musí 
zaoberať aspoň týmito otázkami:

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na rýchly vývoj energetických systémov nie je potrebná postupná konvergencia 
štruktúry distribučných taríf – vzhľadom na ich nízky cezhraničný vplyv a silnú previazanosť 
s miestnymi špecifikami nie je odôvodnená.

Pozmeňujúci návrh 782
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vzťah medzi prenosovými 
a distribučnými tarifami vrátane zásad 
týkajúcich sa nediskriminácie;

e) vzťah medzi prenosovými 
a distribučnými tarifami vrátane zásad 
týkajúcich sa nediskriminácie odsúhlasený 
subjektom PDS EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) skupiny používateľov siete, ktorým 
sa účtujú tarify, ako aj výnimky 
z uplatňovania taríf.

g) skupiny používateľov siete, ktorým 
sa účtujú tarify, a tiež spôsob, ako na nich 
uplatnené tarify odrážajú spravodlivé 
rozdelenie nákladov a vyhýbanie sa 
neodôvodnenej štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) skupiny používateľov siete, ktorým 
sa účtujú tarify, ako aj výnimky 
z uplatňovania taríf.

g) skupiny používateľov siete, ktorým 
sa účtujú tarify, podľa charakteristík 
a foriem spotreby, ako aj výnimky 
z uplatňovania taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 785
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) metódy výpočtu prínosov vlastnej 
spotreby, decentralizovanej výroby, 
uskladňovania a riadenia odberu, ako aj 
ich doplnkovosti.

Or. en

Odôvodnenie

Do vývoja metodík určovania prenosových a distribučných taríf sa zavádzajú zásady na 
posúdenie reálneho hospodárskeho, technického a sociálneho vplyvu aktívnych spotrebiteľov. 
Zohľadňovanie nákladov je preto nutné doplniť zohľadnením prínosov získaných vlastnou 
spotrebou, vlastnou výrobou, uskladnením a riadením odberu. V týchto prínosoch sa zohľadní 
najmä zníženie emisií CO2, zníženie vstupných taríf a menšie potreby v oblasti modernizácie 
sústavy.

Pozmeňujúci návrh 786
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) metódy výpočtu prínosov vlastnej 
spotreby, decentralizovanej výroby, 
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uskladnenia a riadenia odberu, ako aj ich 
doplnkovosti.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rozšírením rozsahu pôsobnosti nariadenia podľa článku 1 by sa mali do ustanovení 
tohto článku zahrnúť aj noví aktéri.

Pozmeňujúci návrh 787
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) analýza nákladov a prínosov 
distribuovaných zdrojov energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) analýza nákladov a prínosov 
distribuovaných zdrojov energie.

Or. en

Odôvodnenie

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.
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Pozmeňujúci návrh 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Na účely odseku 9 písm. b) sa pri 
poskytovaní odporúčaní na náklady, ktoré 
sa majú vrátiť prostredníctvom taríf, 
neuznávajú ako oprávnené náklady straty 
a spôsobené preťaženie, ktoré presahujú 
priemer Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b. Regulačné orgány prijmú súbor 
ukazovateľov na meranie výkonnosti 
prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav, ktorý by mal 
zahŕňať aspoň všetky tieto ukazovatele:

– objem obmedzenej energie v MWh 
rozčlenený podľa typu zdroja použitého 
pri výrobe;

– percentuálny podiel dĺžky vedení 
prevádzkovaných v rámci dynamického 
merania kapacity vedení;

– percentuálny podiel rozvodní diaľkovo 
monitorovaných a riadených v reálnom 
čase;

– percentuálny podiel dĺžky vedení 
prevádzkovaných v rámci dynamického 
merania kapacity vedení;
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– straty v sieťach s vysokým, stredným 
a nízkym napätím;

– frekvencia a trvanie výpadkov energie 
v sieti.

Do [dva roky od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] a potom každé dva roky 
regulačné orgány uverejnia správu 
o výkonnosti prevádzkovateľov 
prenosových a distribučných sústav, 
v prípade potreby aj s odporúčaniami na 
zlepšenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Metodiky stanovovania taríf a sieťové poplatky sú založené na národných a regionálnych 
vplyvoch. Harmonizácia sieťových poplatkov je v rozpore so zásadou subsidiarity. Agentúra 
ACER preto v tomto kontexte nemôže vydať odporúčanie. Delegovaný právny akt nie je 
potrebný.

Pozmeňujúci návrh 792
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Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Distribučné tarify musia odrážať štrukturálne a regionálne okolnosti v závislosti od spotreby, 
preto je pridaná hodnota tohto ustanovenia otázna. Harmonizovaná štruktúra a dvojročný 
cyklus aktualizácie by mohli výrazne narušiť systém taríf, napr. z hľadiska predvídateľnosti 
regulačných rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 793
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

10. Informácie uverejnené podľa
článku 16 ods. 9 sú prístupné verejnosti 
bezplatne a bez akýchkoľvek obmedzení, 
pokiaľ ide o ich použitie. Uverejnia sa: a) 
tak, aby sa dali ľahko použiť; b) 
v zrozumiteľnej, ľahko prístupnej 
a nediskriminačnej forme; c) 
v stiahnuteľnom formáte; d) v jednom 
alebo viacerých úradných jazykoch 
daného členského štátu, a pokiaľ nie je 
jedným z úradných jazykov daného 
členského štátu nemčina, podľa možností 
aj v nemčine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 795
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

10. Do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti a potom každé 
dva roky národný regulačný orgán alebo 
príslušní prevádzkovatelia prenosových
sústav (podľa rozhodnutia národného 
regulačného orgánu) uverejnia 
informácie o metodike a všetky informácie 
o nákladoch na účely výpočtu príslušných 
sieťových taríf v súlade so vzorom 
minimálnych požiadaviek na 
uverejňovanie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 55 
ods. 1 písm. k), regulačné orgány náležite 
zohľadnia odporúčanie agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

10. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia 
harmonizácia prostredníctvom riadneho 
legislatívneho postupu, regulačné orgány 
náležite uplatnia usmernenia agentúry pri 
schvaľovaní alebo stanovovaní 
prenosových taríf alebo metodík ich 
určovania v súlade s článkom 59 ods. 6 
písm. a) [prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 797
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Agentúra monitoruje vykonávanie 
odporúčania a do 31. januára každého 
roka predloží Komisii príslušnú správu. 
Agentúra aktualizuje odporúčanie aspoň 
raz za dva roky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 798
Paul Rübig
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Agentúra monitoruje vykonávanie 
odporúčania a do 31. januára každého 
roka predloží Komisii príslušnú správu. 
Agentúra aktualizuje odporúčanie aspoň 
raz za dva roky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Agentúra monitoruje vykonávanie 
odporúčania a do 31. januára každého 
roka predloží Komisii príslušnú správu.
Agentúra aktualizuje odporúčanie aspoň 
raz za dva roky.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Metodiky stanovovania taríf a sieťové poplatky sú založené na národných a regionálnych 
vplyvoch. Harmonizácia sieťových poplatkov je v rozpore so zásadou subsidiarity. Agentúra 
ACER preto v tomto kontexte nemôže vydať odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Agentúra monitoruje vykonávanie 
odporúčania a do 31. januára každého 
roka predloží Komisii príslušnú správu. 

11. Agentúra pravidelne uverejňuje 
súhrnnú správu o informáciách 
uverejnených národnými regulačnými 
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Agentúra aktualizuje odporúčanie aspoň 
raz za dva roky.

orgánmi alebo prevádzkovateľmi 
prenosových sústav zmysle článku 16 
ods. 9. Po dvoch vydaniach súhrnnej 
správy môže agentúra poskytnúť pre 
regulačné orgány stanovisko 
k transparentnosti prenosových taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 801
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, najmä 
do nových spojovacích vedení.

(b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom optimalizácie využívanie 
existujúcich spojovacích vedení 
a investícií do sústav, najmä do nových 
spojovacích vedení. Ak príjmy nemožno 
efektívne použiť na účely uvedené 
v prvom pododseku písm. a) a/alebo b), 
možno ich použiť po schválení 
regulačnými orgánmi dotknutého 
členského štátu ako príjem, ktorý 
regulačné orgány zohľadnia pri 
schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf.

Or. en

(Posledná časť znenia vychádza z pôvodného nariadenia.)

Odôvodnenie

Príjmami z preťaženia treba financovať nielen výstavbu nových, ale aj optimalizáciu 
existujúcich spojovacích vedení, keďže aj tá môže rovnako viesť k riešeniu preťaženia. Tento 
pozmeňujúci návrh sa priam pýta aj v súvislosti so zásadou stanovenou v odseku 1 tohto 
článku („ani odrádzať od znižovania preťaženia“) a obsahovo súvisí aj s článkom 59 ods. 3 
(„...sa vzťahuje aj na prípady výrazného zvyšovania kapacity existujúcich spojovacích 
vedení“).
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Pozmeňujúci návrh 802
Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, 
najmä do nových spojovacích vedení.

(b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom koordinovaných 
nápravných opatrení a/alebo investícií do 
sústav, a to až do cieľovej hodnoty 
prenosovej kapacity na každej hranici.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Pozmeňujúci návrh 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, 
najmä do nových spojovacích vedení.

(b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom koordinovaných 
nápravných opatrení a/alebo investícií do 
sústav až do cieľovej hodnoty prenosovej 
kapacity na každej hranici.

Or. en



AM\1133367SK.docx 27/189 PE609.625v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 804
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, 
najmä do nových spojovacích vedení.

(b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom koordinovaných 
nápravných opatrení a/alebo investícií do 
sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, najmä 
do nových spojovacích vedení.

(b) zvyšovanie kapacít spojovacích 
vedení prostredníctvom investícií do
sústav, najmä do nových spojovacích 
vedení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 806
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) integrácia elektrizačnej sústavy na 
mori a prepojenie výroby energie na mori 
s prenosovou sústavou na pevnine;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zníženie taríf;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) rozvoj prečerpávacích vodných 
elektrární.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. 
a) alebo b), uložia sa na osobitný interný 
účet na budúce použitie na tieto účely.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 810
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
a/alebo b), možno ich ako poslednú 
možnosť použiť po schválení regulačnými 
orgánmi dotknutých členských štátov ako 
príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia 
pri schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu v takomto prípade určia 
tieto regulačné orgány. Regulačné orgány 
môžu túto možnosť schváliť len v prípade, 
že prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
prijme rozhodnutie o záväzku realizovať 
všetky projekty spojovacích vedení, ktoré 
majú pozitívny čistý prínos a z ktorých 
súvahy je možné tieto investície plne 
financovať. 
Zvyšok príjmov sa uloží na osobitný 
interný účet, pokým ho nebude možné 
použiť na účely uvedené v prvom 
pododseku písm. a) alebo b). Regulačné 
orgány informujú agentúru o schválení 
uvedenom v druhom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď myšlienka, že príjmy z preťaženia by sa mali používať na zvyšovanie a zaručovanie 
odolnosti cezhraničnej kapacity podľa nariadenia č. 714/2009, ako odsúhlasila a potvrdila aj 
agentúra, zákaz využívať príjmy z preťaženia na znižovanie sieťových taríf nie je odôvodnený.

Pozmeňujúci návrh 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely. Ako 
alternatívu ich možno použiť po schválení 
regulačnými orgánmi dotknutých 
členských štátov ako príjem, ktorý 
regulačné orgány zohľadnia pri 
schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu v takomto prípade určia 
tieto regulačné orgány.
Zvyšok príjmov sa uloží na osobitný 
interný účet, pokým ho nebude možné 
použiť na účely uvedené v prvom 
pododseku písm. a) alebo b). Regulačné 
orgány informujú agentúru o schválení 
uvedenom v druhom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 812
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), možno ich použiť po schválení 
regulačnými orgánmi dotknutých 
členských štátov ako príjem, ktorý 
regulačné orgány zohľadnia pri 
schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu v takomto prípade určia 
tieto regulačné orgány. Zvyšok príjmov sa
uloží na osobitný interný účet, pokým ho 
nebude možné použiť na účely uvedené 
v prvom pododseku písm. a) alebo b). 
Regulačné orgány informujú agentúru 
o schválení uvedenom v druhom 
pododseku.

Or. en
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Odôvodnenie

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Pozmeňujúci návrh 813
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. 
a), b), ba) alebo bc), uložia sa na osobitný 
interný účet na budúce použitie na tieto 
účely.
Bez ohľadu na druhý pododsek sa zvyšné 
príjmy môžu v členských štátoch, 
v ktorých je cieľ Únie v oblasti prepojenia 
na úrovni 15 % splnený a nevyskytuje sa 
ani sa neočakáva žiadne preťaženie 
spojovacích vedení, použiť ako príjem, 
ktorý regulačné orgány daného členského 
štátu zohľadnia pri schvaľovaní metodiky 
výpočtu a/alebo stanovovania sieťových 
taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 814
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný 
účet na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), možno ich použiť po schválení 
regulačnými orgánmi dotknutého 
členského štátu ako príjem, ktorý 
regulačné orgány zohľadnia pri 
schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 815
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný 
účet na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b).

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme odstrániť predložený text a zachovať existujúci text z nariadenia č. 714/2009 ako 
v odseku 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 816
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný 
účet na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), môžu sa použiť na zníženie taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sú splnené ciele stanovené 
v prvom pododseku písm. a) a b), zvyšné 
príjmy sa použijú ako zisk, ktorý 
zohľadnia národné regulačné orgány pri 
schvaľovaní metodiky výpočtu sieťových 
taríf a/alebo stanovovania sieťových taríf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 819
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na použitie príjmov v súlade 
s odsekom 2 písm. a) a b) sa vzťahuje 
metodika navrhnutá agentúrou 
a schválená Komisiou. Návrh agentúry sa 
predloží Komisii do [OP: 12 months after 
entry into force] a schváli sa do šiestich 
mesiacov.

vypúšťa sa

Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Komisie môže agentúra metodiku 
aktualizovať a Komisia aktualizovanú 
metodiku schváli najneskôr šesť mesiacov 
od jej predloženia.

Pred predložením metodiky Komisii o nej 
agentúra uskutoční konzultácie podľa 
článku 15 [prepracované znenie 
nariadenia (ES) č. 713/2009 podľa 
návrhu COM(2016) 863/2].

V metodike sa musia uvádzať 
prinajmenšom podmienky, za ktorých sa 
príjmy môžu použiť na účely uvedené 
v odseku 2 písm. a) a b), a podmienky, za 
ktorých sa môžu umiestniť na osobitný 
interný účet pre budúce použitie na tieto 
účely, a na ako dlho.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s predchádzajúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 820
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na použitie príjmov v súlade 
s odsekom 2 písm. a) a b) sa vzťahuje 

vypúšťa sa
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metodika navrhnutá agentúrou 
a schválená Komisiou. Návrh agentúry sa 
predloží Komisii do [OP: 12 months after 
entry into force] a schváli sa do šiestich 
mesiacov.

Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Komisie môže agentúra metodiku 
aktualizovať a Komisia aktualizovanú 
metodiku schváli najneskôr šesť mesiacov 
od jej predloženia.

Pred predložením metodiky Komisii o nej 
agentúra uskutoční konzultácie podľa 
článku 15 [prepracované znenie 
nariadenia (ES) č. 713/2009 podľa 
návrhu COM(2016) 863/2].

V metodike sa musia uvádzať 
prinajmenšom podmienky, za ktorých sa 
príjmy môžu použiť na účely uvedené 
v odseku 2 písm. a) a b), a podmienky, za 
ktorých sa môžu umiestniť na osobitný 
interný účet pre budúce použitie na tieto 
účely, a na ako dlho.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadením sa stanovuje právomoc ACER navrhovať metodiku využívania príjmov 
z preťaženia. Táto požiadavka má priamy vplyv na výlučnú právomoc PPS niesť plnú 
zodpovednosť za investície do prenosových sústav. Táto požiadavka na pridelenie novej 
právomoci ACER môže v prípade zneužitia investícií viesť k prepadnutým nákladom. Preto 
navrhujeme z tohto článku vypustiť odsek 3.

Pozmeňujúci návrh 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na použitie príjmov v súlade s odsekom 2 
písm. a) a b) sa vzťahuje metodika 
navrhnutá agentúrou a schválená 
Komisiou. Návrh agentúry sa predloží 
Komisii do [OP: 12 months after entry 

vypúšťa sa



PE609.625v01-00 36/189 AM\1133367SK.docx

SK

into force] a schváli sa do šiestich 
mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 822
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na použitie príjmov v súlade s odsekom 2 
písm. a) a b) sa vzťahuje metodika 
navrhnutá agentúrou a schválená 
Komisiou. Návrh agentúry sa predloží 
Komisii do [OP: 12 months after entry 
into force] a schváli sa do šiestich 
mesiacov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 823
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Komisie môže agentúra metodiku 
aktualizovať a Komisia aktualizovanú 
metodiku schváli najneskôr šesť mesiacov 
od jej predloženia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
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Článok 17 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred predložením metodiky Komisii o nej 
agentúra uskutoční konzultácie podľa 
článku 15 [prepracované znenie 
nariadenia (ES) č. 713/2009 podľa 
návrhu COM(2016) 863/2].

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 825
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V metodike sa musia uvádzať 
prinajmenšom podmienky, za ktorých sa 
príjmy môžu použiť na účely uvedené 
v odseku 2 písm. a) a b), a podmienky, za 
ktorých sa môžu umiestniť na osobitný 
interný účet pre budúce použitie na tieto 
účely, a na ako dlho.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 826
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V metodike sa musia uvádzať 
prinajmenšom podmienky, za ktorých sa 
príjmy môžu použiť na účely uvedené 
v odseku 2 písm. a) a b), a podmienky, za 
ktorých sa môžu umiestniť na osobitný 
interný účet pre budúce použitie na tieto 
účely, a na ako dlho.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 827
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V členských štátoch alebo tretích 
krajinách, ktoré využívajú príjmy zo 
spojovacích vedení ako príjmy 
zohľadňované pri výpočte sieťových taríf 
v rámci politiky výslovne zavedenej 
s cieľom pritiahnuť nové investície do 
kapacity spojovacích vedení, možno všetky 
príjmy vyplývajúce z pridelenia kapacity 
spojovacích vedení, ktoré sú vo vlastníctve 
alebo prevádzke právneho subjektu 
odlišného od hlavnej prenosovej sústavy, 
po schválení regulačnými orgánmi 
príslušných členských štátov použiť ako 
príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia 
pri schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu určia tieto regulačné 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 828
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav predložia správy o skutočnom 
použití tohto príjmu. Národné regulačné 
orgány každoročne zverejnia výročnú 
správu, v ktorej uvedú výšku príjmov 
získaných za 12-mesačné obdobie končiace 
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príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré 
sa príjmy použili, alebo sumu umiestnenú 
na samostatnom účte, spolu s overením, 
že toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením a metodikou vypracovanou 
podľa odseku 3.

31. decembra toho istého roka a spôsob, 
akým boli tieto príjmy použité.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 829
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré 
sa príjmy použili, alebo sumu umiestnenú 
na samostatnom účte, spolu s overením, 
že toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením a metodikou vypracovanou 
podľa odseku 3.

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav predložia správy o skutočnom 
použití príjmov z preťaženia. Národné 
regulačné orgány každoročne zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 31. decembra toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité.

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
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for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Pozmeňujúci návrh 830
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré sa 
príjmy použili, alebo sumu umiestnenú na 
samostatnom účte, spolu s overením, že 
toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením a metodikou vypracovanou 
podľa odseku 3.

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav predložia správy o skutočnom 
použití príjmov z preťaženia. Národné 
regulačné orgány každoročne zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 31. decembra toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré sa 
príjmy použili.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje odstrániť možnosť, aby PPS mohli využívať príjmy z preťaženia na 
znižovanie prenosových taríf.
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Pozmeňujúci návrh 831
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka 
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré sa 
príjmy použili, alebo sumu umiestnenú na 
samostatnom účte, spolu s overením, že 
toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením a metodikou vypracovanou
podľa odseku 3.

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka 
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré sa 
príjmy použili, alebo sumu umiestnenú na 
samostatnom účte, alebo sumu použitú pri 
výpočte sieťových taríf spolu s overením, 
že toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením. V prípade, že sa časť príjmov 
z preťaženia použije pri výpočte sieťových 
taríf, môže sa v správe uviesť splnenie 
záväzku PPS a kritérií súvahy podľa 
odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz používať príjmy z preťaženia na znižovanie sieťových taríf nie je odôvodnený.

Pozmeňujúci návrh 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V členských štátoch alebo tretích 
krajinách, ktoré využívajú príjmy zo 
spojovacích vedení ako príjmy 
zohľadňované pri výpočte sieťových taríf 
v rámci politiky výslovne zavedenej 
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s cieľom pritiahnuť nové investície do 
kapacity spojovacích vedení, možno všetky 
príjmy vyplývajúce z pridelenia kapacity 
spojovacích vedení, ktoré sú vo vlastníctve 
alebo prevádzke právneho subjektu 
odlišného od hlavnej prenosovej sústavy, 
po schválení regulačnými orgánmi 
príslušných členských štátov použiť ako 
príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia 
pri schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu určia tieto regulačné 
orgány.

Or. en

Odôvodnenie

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection. The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Pozmeňujúci návrh 833
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V členských štátoch alebo tretích 
krajinách, ktoré využívajú príjmy zo 
spojovacích vedení ako príjmy 
zohľadňované pri výpočte sieťových taríf 
v rámci politiky výslovne zavedenej 
s cieľom pritiahnuť nové investície do 
kapacity spojovacích vedení, možno všetky 
príjmy vyplývajúce z pridelenia kapacity 
spojovacích vedení, ktoré sú vo vlastníctve 
alebo prevádzke právneho subjektu 
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odlišného od hlavnej prenosovej sústavy, 
po schválení regulačnými orgánmi
príslušných členských štátov použiť ako 
príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia 
pri schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu určia tieto regulačné 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 834
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov, v ktorom sa 
zohľadňuje posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19. Metodiku vnútroštátneho 
posudzovania primeranosti zdrojov určí 
členský štát a zohľadní v nej metodiku 
uvedenú v článku 19 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania
primeranosti zdrojov, v rámci ktorého by 
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sa malo vziať do úvahy posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa článku 19. Metodiku vykonávania 
vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov stanovia členské 
štáty a vezme sa do úvahy metodika 
stanovená v článku 19 ods. 4.

Or. pl

Odôvodnenie

Hlavným referenčným bodom pri zavádzaní kapacitných mechanizmov by malo byť 
posudzovanie primeranosti zdrojov vykonávané na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov, v ktorom sa 
zohľadňuje posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19. Metodiku vnútroštátneho 
posudzovania primeranosti zdrojov určí 
členský štát a zohľadní v nej metodiku 
uvedenú v článku 19 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Dodávky elektriny budú bezpečné, len ak právomoc vykonávať posudzovanie primeranosti 
zdrojov ostane v rukách členských štátov. Aj keď by monitorovanie a posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni mohlo byť prospešné, malo by len dopĺňať 
a podporovať vnútroštátne posudzovanie. Na európskej úrovni nie je možné do potrebných 
detailov zohľadniť všetky vnútroštátne požiadavky, a teda ani riadne posúdiť primeranosť 
systému.
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Pozmeňujúci návrh 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov, v ktorom sa 
zohľadňuje posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19. Metodiku vnútroštátneho 
posudzovania primeranosti zdrojov určí 
členský štát a zohľadní v nej metodiku 
uvedenú v článku 19 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu nezohľadňuje zásadu subsidiarity. Aj keď monitorovanie 
a posudzovanie primeranosti zdrojov na európskej úrovni je potrebné a mohlo by byť 
prospešné, malo by len dopĺňať a podporovať vnútroštátne posudzovanie primeranosti 
zdrojov. Len pri posudzovaní na vnútroštátnej úrovni sa zabezpečí potrebná miera 
podrobností. Na európskej úrovni nie je možné do potrebných detailov zahrnúť všetky 
vnútroštátne podmienky, a teda ani riadne posúdiť primeranosť systému.

Pozmeňujúci návrh 838
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov, v ktorom sa 
zohľadňuje posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19. Metodiku vnútroštátneho 
posudzovania primeranosti zdrojov určí 
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členský štát a zohľadní v nej metodiku 
uvedenú v článku 19 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 839
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19 a na 
základe posudzovania primeranosti 
s regionálnym a vnútroštátnym 
geografickým rozsahom, v ktorom je 
zahrnuté územie daného členského štátu 
a v ktorom sa uplatňuje metodika 
vymedzená v článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 840
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19. 
V akejkoľvek metodike posudzovania 
primeranosti zdrojov sa náležite 
zohľadňuje vývoj dopytu po elektrickej 
energii a právne predpisy Únie 
o energetickej efektívnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov. Môžu pri tom využiť 
metodiku posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 842
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19, 
ktorým sa dopĺňa vnútroštátne 
posudzovanie primeranosti zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty monitorujú
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty posudzujú 
primeranosť zdrojov na svojom území a 
zohľadňujú pritom prepojenosť systému 
a údaje z posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa 
článku 19.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty overujú otázky 
týkajúce sa primeranosti zdrojov na ich 
území na základe výsledkov posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 845
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú, vykazujú 
a uverejňujú primeranosť zdrojov na 
svojom území na základe posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 846
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Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú, vykazujú 
a uverejňujú primeranosť zdrojov na 
svojom území na základe posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 847
Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území 
v súlade s metodikou posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni
podľa článku 19 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Na harmonizáciu rôznych úrovní posudzovania (celoeurópskej a vnútroštátnej) a prípadné 
porovnávanie výsledkov rôznych štúdií a posúdení sú potrebné spoločné pravidlá a metodiky 
na posudzovanie primeranosti na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh 848
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území
v súlade s metodikou posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa článku 19 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Pozmeňujúci návrh 849
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti zdrojov podľa článku 19.

Or. en

Odôvodnenie

Len pri posudzovaní na vnútroštátnej úrovni sa zabezpečí potrebná miera podrobností.

Pozmeňujúci návrh 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo k 
nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na ich území (pri zohľadnení 
prepojenosti systému a údajov 
z posudzovania primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni) zistí problém, členské 
štáty musia identifikovať všetky regulačné 
deformácie, ktoré spôsobili vznik problému 
alebo k nemu prispeli.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom 
posudzovaní primeranosti zdrojov zistí 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty musia identifikovať všetky trhové 
a regulačné deformácie, ktoré spôsobili 
vznik a pretrvávanie problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 852
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom 
posudzovaní alebo posudzovaní 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
zistí problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty musia identifikovať všetky regulačné 
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deformácie, ktoré spôsobili vznik problému 
alebo k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 853
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky zlyhania trhu a/alebo 
regulačné deformácie, ktoré spôsobili 
vznik problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 854
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky zlyhania trhu a/alebo
regulačné deformácie, ktoré spôsobili 
vznik problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže príčinou problémov s primeranosťou zdrojov môžu byť aj zlyhania trhu, mali by sa aj 
ony identifikovať a riešiť.
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Pozmeňujúci návrh 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie
a zlyhania trhu, ktoré spôsobili vznik 
problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Odôvodnenie

Nielen regulačné deformácie, ale aj zlyhania trhu, ako sú prekážky vstupu na trh, 
protisúťažné správanie či obmedzený prístup k financovaniu, môžu priniesť neúmerné 
zaťaženie určitých technológií alebo aktérov a tým prispieť k vzniku problémov 
s primeranosťou.

Pozmeňujúci návrh 856
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie
a zlyhania trhu, ktoré spôsobili vznik 
problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 857
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie
a zlyhania trhu, ktoré spôsobili vznik 
problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem regulačných deformácií môžu aj zlyhania trhu, ako sú prekážky vstupu na trh, 
protisúťažné správanie či obmedzený prístup k financovaniu, priniesť neúmerné zaťaženie 
určitých technológií alebo aktérov a tým prispieť k vzniku problémov s primeranosťou. Je 
dôležité všímať si aj iné faktory ako len regulačné prekážky.

Pozmeňujúci návrh 858
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Article 18 – paragraph 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie
a zlyhania trhu, ktoré spôsobili vznik 
problému alebo k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 859
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom
posudzovaní primeranosti zdrojov na
európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 860
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom
posudzovaní primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie primeranosti by mali vykonávať členské štáty, schvaľovať NRO a mali by 
vychádzať zo spoločnej európskej metodiky vymedzenej ENTSO-E.

Pozmeňujúci návrh 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 

2. Ak sa pri vnútroštátnom
posudzovaní primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
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ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu nezohľadňuje zásadu subsidiarity. Aj keď monitorovanie 
a posudzovanie primeranosti zdrojov na európskej úrovni je potrebné a mohlo by byť 
prospešné, malo by len dopĺňať a podporovať vnútroštátne posudzovanie. Len pri 
posudzovaní na vnútroštátnej úrovni sa zabezpečí dostatočná miera podrobností. Na 
európskej úrovni nie je možné do potrebných detailov zahrnúť všetky vnútroštátne podmienky, 
a teda ani riadne posúdiť primeranosť systému.

Pozmeňujúci návrh 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom
posudzovaní primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na vnútroštátnej úrovni zistí 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty musia identifikovať všetky regulačné 
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ktoré spôsobili vznik problému alebo k 
nemu prispeli.

deformácie, ktoré spôsobili vznik problému 
alebo k nemu prispeli.

Or. pl

Odôvodnenie

Hlavným referenčným bodom pri zavádzaní kapacitných mechanizmov by malo byť 
posudzovanie primeranosti zdrojov vykonávané na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 864
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri vnútroštátnom
posudzovaní primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni zistí problém
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 865
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných 
deformácií, umožnenie tvorby cien na 
základe nedostatočnej ponuky, rozvoj 
spojovacích vedení, skladovanie energie, 

vypúšťa sa
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opatrenia na strane dopytu a energetickú 
efektívnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 866
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia
najmä odstránenie regulačných 
deformácií, umožnenie tvorby cien na 
základe nedostatočnej ponuky, rozvoj 
spojovacích vedení, skladovanie energie, 
opatrenia na strane dopytu a energetickú 
efektívnosť.

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií a zlyhaní trhu a plán ich 
vykonávania. Pri riešení problémov
primeranosti zdrojov budú členské štáty 
dbať najmä na prínos k plneniu cieľov 
EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030 a cieľov v oblasti dekarbonizácie do 
roku 2050 a odstránia regulačné 
deformácie, čím umožnia tvorbu cien na 
základe nedostatočnej ponuky, rozvoj 
spojovacích vedení, skladovanie energie, 
flexibilitu na strane dopytu, distribuované 
zdroje energie a energetickú efektívnosť.
Členské štáty predložia svoje 
harmonogramy Európskej komisii na 
schválenie. Komisia posúdi, či sú uvedené 
opatrenia dostatočné na eliminovanie 
deformácií trhu a vydá rozhodnutie 
o zlučiteľnosti krokov uvedených 
v harmonogramoch členských štátov 
s celkovými cieľmi energetickej únie. 
Členské štáty budú pravidelne podávať 
správy pokroku vo vykonávaní opatrení 
uvedených v ich harmonogramoch.
Opatrenia môžu zahŕňať:
a) odstránenie regulačných deformácií 
a zlyhaní trhu, najmä prekážok 
energetickej efektívnosti, flexibility 
a zavádzania energie z obnoviteľných 
zdrojov;
b) eliminácia potenciálnej nadmernej
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ponuky prepĺňania kapacít na trhu, 
pričom najprv sa zo siete odpoja najviac 
znečisťujúce a najmenej flexibilné zdroje; 
c) odstránenie cenových stropov;
d) zavedenie funkcie administratívna 
tvorba cien na základe nedostatočnej 
ponuky, ako sa uvádza v článku 44 
[nariadenia Komisie, ktorým sa stanovuje 
usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy];
e) zvýšenie kapacity spojovacích vedení, 
keď je to potrebné na základe posúdenia 
primeranosti a cieľa v oblasti prepojenia, 
a posilnenie a optimalizácia vnútornej 
siete, aby nedochádzalo k jej preťaženiu;
f) zvýšenie energetickej efektívnosti, 
rozvoj riadenia odberu a uskladňovacích 
kapacít;

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia o primeranosti zdrojov musia inkluzívne zahŕňať všetky trhové zásady uvedené 
v predchádzajúcich článkoch, napríklad v článku 3 alebo 16, aby výsledok mohol byť 
základom pre rozhodovanie o kapacitách. Preto je nutné ich tu všetky uviesť.

Pozmeňujúci návrh 867
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Kapacitné mechanizmy sa vždy 
zavádzajú len ako posledná možnosť. 
Rozhodnutie o ich zavedení musí 
vychádzať z regionálneho posúdenia 
primeranosti. Toto posúdenie je 
rozhodujúcim faktorom v otázke, či sa 
kapacitné mechanizmy zavedú. Členské 
štáty uverejnia harmonogram prijímania 
opatrení na odstránenie zistených 
regulačných deformácií. Pri riešení 
problémov primeranosti zdrojov členské 
štáty zvážia najmä zvýšenie podielu 
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energie z obnoviteľných zdrojov, 
odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť. 
Pri riešení problémov primeranosti
zdrojov členské štáty postupujú podľa 
súboru jasných a transparentných kritérií, 
v ktorých sa uprednostňujú príjemcovia 
kapacitných mechanizmov s najvyššou 
udržateľnosťou, a to po konzultácii 
o navrhovanom mechanizme aspoň 
s elektricky prepojenými susednými 
členskými štátmi. Členské štáty 
predovšetkým:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií,
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Členské štáty so zistenými 
problémami s primeranosťou uverejnia 
plán realizácie s harmonogramom
prijímania opatrení na odstránenie 
zistených regulačných deformácií. Pri 
riešení problémov s primeranosťou
zdrojov členské štáty uplatňujú zásady 
uvedené v článku 3 a zvážia najmä tieto 
opatrenia:
a) odstránenie regulačných deformácií;
b) odstránenie existujúcich cenových 
stropov;
c) umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky prostredníctvom 
voľnej tvorby cien;
d) zvýšenie kapacity spojovacích vedení;
e) umožnenie nerušeného prístupu na trh 
všetkým účastníkom trhu;
f) rozvoj uskladňovania energie;



AM\1133367SK.docx 61/189 PE609.625v01-00

SK

g) rozvoj opatrení na strane dopytu;
h) investície do energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Pri riešení problémov primeranosti 
zdrojov členské štáty zvážia odstránenie 
regulačných deformácií, umožnenie tvorby 
cien na základe nedostatočnej ponuky, 
rozvoj spojovacích vedení, skladovanie 
energie, opatrenia na strane dopytu a 
energetickú efektívnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 870
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií a krokov na riešenie zlyhaní 
trhu. Pri riešení problémov primeranosti
zdrojov členské štáty zvážia najmä 
odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.



PE609.625v01-00 62/189 AM\1133367SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 871
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu, vlastnú výrobu
a energetickú efektívnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 872
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, vlastnú výrobu, 
rozvoj spojovacích vedení, skladovanie 
energie, opatrenia na strane dopytu 
a energetickú efektívnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných 
deformácií, umožnenie tvorby cien na 
základe nedostatočnej ponuky, rozvoj 
spojovacích vedení, skladovanie energie, 
opatrenia na strane dopytu a energetickú 
efektívnosť.

3. Členské štáty so zistenými 
problémami primeranosti uverejnia plán 
vykonávania s konzistentným 
harmonogramom prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií a deformácií trhu. Pri riešení 
problémov primeranosti zdrojov členské 
štáty dodržiavajú článok 3 a konkrétne:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 874
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odstránia regulačné deformácie 
a zlyhania trhu, najmä prekážky 
energetickej efektívnosti, flexibility 
a zavádzania energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 875
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) eliminujú potenciálnu nadmernú
ponuku kapacít na trhu, pričom najprv sa 
zo siete odpoja najviac znečisťujúce 
a najmenej flexibilné zdroje; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 876
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zvýšia kapacitu spojovacích 
vedení, keď je to potrebné, a budú riešiť 
preťaženie vnútornej siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 877
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zvýšia energetickú efektívnosť 
a budú rozvíjať opatrenia riadenia odberu 
a uskladňovacie kapacity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 878
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty stanovia ukazovatele 
na vykazovanie efektívnosti opatrení 
prijatých v zmysle odseku 3 a náležite 
preskúmajú prípadný zavedený kapacitný 
mechanizmus.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité stanoviť rámec, ktorým sa zabezpečí, že uchyľovanie sa ku kapacitným 
mechanizmom bude len poslednou možnosťou. Zavedením ukazovateľov a povinnosti 
vykazovať vývoj identifikovaných problémov sa prispeje k obmedzeniu rušivých účinkov 
kapacitných mechanizmov na trh.

Pozmeňujúci návrh 879
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade zavedenia nového 
kapacitného mechanizmu bude plán 
vykonávania obsahovať aj komplexnú 
stratégiu jeho postupného ukončenia 
vrátane časového rámca tohto 
kapacitného mechanizmu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami odkazujúcimi na článok 23 (a 18a) majú kapacitné mechanizmy 
zavedené v prípade problému primeranosti zdrojov (článok 23, posledný odsek) dočasnú 
povahu a zahŕňajú aj časový rámec postupného ukončovania.

Pozmeňujúci návrh 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty predložia plán 
realizácie s harmonogramom prijímania 
opatrení na odstránenie zistených 
regulačných deformácií Komisii na 
preskúmanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Komisia môže do dvoch mesiacov 
od prijatia plánu realizácie rozhodnúť, či 
sú opatrenia dostatočné na odstránenie 
regulačných deformácií a môže od 
členských štátov požadovať, aby 
zodpovedajúcim spôsobom plán realizácie 
pozmenili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Členské štáty monitorujú 
uplatňovanie plánu realizácie a výsledky 
uverejňujú vo výročnej správe.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Členské štáty predložia agentúre 
správu, ktorá sa týka monitorovania 
uplatňovania plánu vykonávania, na 
vypracovanie stanoviska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Agentúra postúpi svoje stanovisko 
Komisii podľa odseku 3d. Komisia 
rozhodne o tom, či boli reformy 
dostatočne vykonané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 885
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 18a

Pravidlá týkajúce sa kapacitných 
mechanizmov

1. V prípade problému primeranosti
zisteného pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni môžu členské 
štáty riešiť zostávajúce problémy, ktoré 
nie je možné odstrániť pomocou opatrení 
podľa článku 18 ods. 3, v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie v oblasti štátnej 
pomoci.

2. Členské štáty posúdia, či sa problémy 
primeranosti môžu riešiť kapacitným 
mechanizmom vo forme strategickej 
rezervy. Len v opačnom prípade môžu 
členské štáty zaviesť iný typ mechanizmu. 
Takéto mechanizmy nesmú vytvárať 
zbytočné narušenia trhu a obmedzovať 
cezhraničný obchod. Musia byť otvorené 
pre všetky technológie výroby, 
skladovania, zabezpečovania energetickej 
efektívnosti a riadenia odberu. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému. Objem kapacity 
obstaranej v rámci mechanizmu kapacity 
schvaľuje národný regulačný orgán.

3. Ak členský štát uplatňuje kapacitný 
mechanizmus, tento mechanizmus 
preskúma do [dva roky od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a potom 
každoročne a zabezpečí, aby sa v rámci 
tohto mechanizmu neuzatvorili nijaké 
nové zmluvy, ak:

a) sa pri európskom posudzovaní 
primeranosti zdrojov nezistil problém 
s primeranosťou zdrojov; a/alebo

b) opatrenia uvedené v odseku 3 neboli 
dostatočne vykonávané v súlade 
s odsekom 3e.

4. Kapacitné mechanizmy sú dočasné.

Schvaľuje ich Komisia najviac na štyri 
roky. Zrušia sa alebo sa aspoň postupne 
rušia na základe plánu vykonávania 
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podľa článku 18 ods. 3 a článku 18 ods. 
3a.

5. Výrobná kapacita môže byť súčasťou 
kapacitného mechanizmu iba vtedy, ak

a) jej celkový objem emisií skleníkových 
plynov na kilowatthodinu elektrickej 
energie vyrobenej v danom zariadení od 
[OP: dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] nepresahuje 350 g 
ekvivalentu CO2; a

b) dokáže zvyšovať a znižovať výkon 
podľa zaťaženia aspoň o 5 % svojej 
kapacity za minútu a minimalizovať 
potrebnú úroveň stabilného výkonu pod 
40 % úrovne elektrární, ktoré využívajú 
jej kapacitné mechanizmy.

6. Poskytovatelia kapacity musia 
dodržiavať normy kvality životného 
prostredia EÚ a pri prevádzke sa nesmú 
presiahnuť úrovne emisií zodpovedajúce 
najlepším dostupným technikám (BAT) 
a hornej hranici úrovní energetickej 
efektívnosti BAT (podľa toho, ktoré sú 
prísnejšie) podľa všetkých relevantných 
záverov o BAT určených pre nové 
zariadenia, ktoré majú byť súčasťou 
kapacitných mechanizmov.

7. Bez toho, aby bolo dotknuté okamžité 
uplatňovanie požiadaviek týkajúcich sa 
emisných limitov [a flexibility] uvedených 
v odseku 5, členské štáty do [dva roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
preskúmajú existujúce kapacitné 
mechanizmy a súvisiace zmluvné 
a administratívne opatrenia a uvedú ich 
do súladu s ustanoveniami tohto 
nariadenia. Komisii predložia podrobnú 
správu o výsledkoch tohto preskúmania 
a o prijatých opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

Ak kapacitné mechanizmy nie sú dobre navrhnuté a nemajú dočasnú povahu, môžu spôsobiť 
výrazné deformácie trhu. Preto sa nesmú používať ako záchranné opatrenie pre konvenčnú 
kapacitu výroby elektriny. Je veľmi dôležité, aby takéto mechanizmy boli otvorené pre 
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všetkých účastníkov trhu, a to aj cez hranice, a aby zahŕňali kritériá flexibility, ktoré im 
umožnia efektívne poskytovať kapacitu urýchlene a vo flexibilných objemoch.

Pozmeňujúci návrh 886
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a

Pravidlá týkajúce sa kapacitných 
mechanizmov

1. Členské štáty posúdia, či sa problémy 
primeranosti môžu riešiť kapacitným 
mechanizmom vo forme strategickej 
rezervy. V opačnom prípade môžu členské 
štáty zaviesť iný typ mechanizmu. Takéto 
mechanizmy nesmú vytvárať zbytočné 
narušenia trhu a obmedzovať 
cezhraničný obchod. Musia byť otvorené 
pre všetky technológie výroby, 
uskladňovania, zabezpečovania 
energetickej efektívnosti a riadenia 
odberu. Objem kapacity odovzdaný do 
mechanizmu nesmie ísť nad rámec toho, 
čo je potrebné na riešenie problému. 
Parametre určujúce objem kapacity 
obstaranej v rámci mechanizmu kapacity 
schvaľuje národný regulačný orgán.

2. Ak členský štát uplatňuje kapacitný 
mechanizmus, tento mechanizmus 
preskúma do [dva roky od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a zabezpečí, 
aby sa v rámci tohto mechanizmu 
neuzatvorili nijaké nové zmluvy, ak: a) sa 
pri posudzovaní európskej primeranosti 
zdrojov nezistil problém primeranosti
zdrojov; a/alebo b) opatrenia uvedené 
v odseku 3 neboli dostatočne vykonávané.

3. Kapacitné mechanizmy sú dočasné. 
Schvaľuje ich Komisia najviac na štyri 
roky. Zrušia sa alebo sa aspoň postupne 
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rušia na základe plánu vykonávania 
podľa článku 18 ods. 3.

Výrobná kapacita môže byť súčasťou 
kapacitného mechanizmu iba vtedy, ak

a) jej celkový objem emisií skleníkových 
plynov na kilowatthodinu elektrickej 
energie vyrobenej v danom zariadení od 
[OP: dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] nepresahuje 350 g 
ekvivalentu CO2; a

b) dokáže zvyšovať a znižovať výkon 
podľa zaťaženia aspoň o 5 % svojej 
kapacity za minútu.

4. Poskytovatelia kapacity musia 
dodržiavať normy kvality životného 
prostredia a najlepšie dostupné techniky 
(BAT), aby sa mohli zúčastniť na 
kapacitných mechanizmoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 887
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať 
súčasný a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá 
hodnotením primeranosti zdrojov 
v Európskej únii. Pri tomto hodnotení by 
sa malo vychádzať z úrovní primeranosti 
v členských štátoch a malo by sa počítať 
s ponukovými oblasťami na regionálnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine v Únii, 
v príslušných členských štátoch, ktoré 
tvoria región, a pre daný členský štát 
v horizonte jedného, piatich a desiatich 
rokov odo dňa posudzovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 889
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine
s ohľadom na dostupnosť primárnych 
zdrojov v jednotlivých rokoch počas 
desaťročného obdobia odo dňa 
posudzovania.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zavedenie nového pojmu „posudzovanie primeranosti zdrojov“ je potrebné 
vymedziť vzťah nového rozsahu primeranosti výroby k primárnym zdrojom. Zavádzajúca 
formulácia požiadaviek na dostupnosť primárnych zdrojov môže mať vplyv na konečnú 
metodiku a rozsah navrhovaných opatrení v oblasti primeranosti systémov a zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 890
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Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine
s ohľadom na dostupnosť primárnych 
zdrojov v jednotlivých rokoch počas 
desaťročného obdobia odo dňa 
posudzovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 891
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný 
a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni, ako aj na regionálnej 
úrovni sa zaoberá celkovou primeranosťou 
elektrizačnej sústavy z hľadiska schopnosti 
uspokojovať súčasný a projektovaný dopyt 
po elektrine v jednotlivých rokoch počas 
desaťročného obdobia odo dňa 
posudzovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa zaoberá celkovou 
primeranosťou elektrizačnej sústavy 
z hľadiska schopnosti uspokojovať 
súčasný a projektovaný dopyt po elektrine 
v jednotlivých rokoch počas desaťročného 
obdobia odo dňa posudzovania.

1. Posudzovaním primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni sa zisťujú 
problémy primeranosti zdrojov v Únii 
v rámci príslušných členských štátov 
v regióne prevádzky systému a pre každý 
členský štát, prípadne až po každú 
ponukovú oblasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 893
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
mu poskytnú prevádzkovatelia 
prenosových sústav. ENTSO pre elektrinu 
vykonáva posudzovanie každý rok.

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
jej poskytnú prevádzkovatelia prenosových
sústav. ENTSO pre elektrinu vykonáva 
posudzovanie každý rok. Účastníci trhu 
podľa svojich možností a dostupnosti 
údajov poskytujú prevádzkovateľom 
prenosových sústav údaje o očakávanom 
využívaní výrobných zdrojov v budúcnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 894
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
mu poskytnú prevádzkovatelia 
prenosových sústav. ENTSO pre elektrinu 
vykonáva posudzovanie každý rok.

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
jej poskytnú prevádzkovatelia prenosových 
sústav. ENTSO pre elektrinu vykonáva 
posudzovanie každý rok. Účastníci trhu 
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podľa svojich možností a dostupnosti 
údajov poskytujú prevádzkovateľom 
prenosových sústav údaje o očakávanom 
využívaní výrobných zdrojov v budúcnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Pozmeňujúci návrh 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
mu poskytnú prevádzkovatelia 
prenosových sústav. ENTSO pre elektrinu 
vykonáva posudzovanie každý rok.

3. Údaje, ktoré ENTSO pre elektrinu 
potrebuje na každoročné posudzovanie 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni, 
mu poskytnú prevádzkovatelia 
prenosových sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav majú v súlade s vnútroštátnymi 
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právnymi predpismi právo požadovať od 
výrobcov, prevádzkovateľov distribučných 
sústav a iných účastníkov trhu príslušné 
údaje, ktoré neobsahujú obchodne citlivé 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 897
Bendt Bendtsen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav majú právo požadovať od výrobcov 
a iných účastníkov trhu príslušné údaje, 
ktoré neobsahujú obchodne citlivé 
informácie a ktoré ešte príslušný PDS 
nezískal.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 898
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa musí zakladať na 
metodike, ktorá zabezpečí, aby:

4. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa musí zakladať na 
transparentnej metodike, ktorá zabezpečí, 
aby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 899
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch, ktoré sú v súlade 
s cieľmi odsúhlasenými v rámci politík 
v oblasti klímy a energetiky na obdobie 
rokov 2020 až 2030, ako aj s cieľmi EÚ 
v oblasti dekarbonizácie do roku 2050 
a s Parížskou dohodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 900
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch, ktoré sú v súlade 
s cieľmi odsúhlasenými v rámci politík 
v oblasti klímy a energetiky na obdobie 
rokov 2020 až 2030, ako aj s cieľmi EÚ 
v oblasti dekarbonizácie do roku 2050 
a s Parížskou dohodou;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený so zmenou článku 18 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 901
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení z prevádzky, 
postavenia nových výrobných zariadení 
a opatrení na dosiahnutie cieľov 
energetickej efektívnosti a prepojenia 
elektrických sietí a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka 
a aby sa v ňom primerane zohľadňoval 
príspevok všetkých zdrojov a ich potenciál 
na technologický pokrok, t. j. 
prostredníctvom monitorovania dostupnej 
flexibility v systéme, a to existujúcej aj 
potenciálnej flexibility v oblasti výroby, 
riadenia dopytu, prepojení 
a uskladňovania energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 902
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení z prevádzky, 
postavenia nových výrobných zariadení 
a opatrení na dosiahnutie cieľov 
energetickej efektívnosti, opatrení na 
realizáciu prepojenia elektrických sietí
a primeranej citlivosti na veľkoobchodné 
ceny a vývoj cien uhlíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a prepojenia a primeranej 
citlivosti na veľkoobchodné ceny a vývoj 
cien uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 904
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných vnútroštátnych scenároch 
predpokladaného dopytu a ponuky vrátane 
ekonomického posúdenia 
pravdepodobnosti vyradenia výrobných 
zariadení, postavenia nových výrobných 
zariadení a opatrení na dosiahnutie cieľov 
energetickej efektívnosti a primeranej 
citlivosti na veľkoobchodné ceny a vývoj 
cien uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 905
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov
a ich potenciál na technologický pokrok
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 906
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov
a ich potenciál na technologický pokrok
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 907
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – point c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, odvetvovej integrácie, 
riadenia odberu, ako aj dovozných a 
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aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

vývozných možností a ich príspevok k 
flexibilnej prevádzke sústavy;

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie odvetvovej integrácie do regulácie slúži na zabezpečenie stability a rovnakých 
podmienok pre všetky trhové zdroje v záujme dosiahnutia cieľov vnútorného trhu Únie s 
energiou.

Pozmeňujúci návrh 908
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posudzovanie obsahovalo scenáre 
bez existujúcich alebo plánovaných 
kapacitných mechanizmov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 909
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno h – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– „úroveň spoľahlivej kapacity 
potrebná na zabezpečenie primeranosti“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 910
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – písmeno i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) posudzovanie identifikovalo zdroje 
možných problémov primeranosti zdrojov, 
najmä to, či ide o obmedzenie siete alebo 
zdrojov, alebo oboje.

i) posudzovanie identifikovalo zdroje 
možných problémov primeranosti zdrojov, 
najmä to, či ide o obmedzenie siete alebo 
zdrojov, alebo zlyhania trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 911
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – bod i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) rešpektovanie reálneho rozvoja 
sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 912
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – bod i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) rešpektovanie reálneho rozvoja 
sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 913
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – bod i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ia) rešpektovanie reálneho rozvoja 
sietí.

Or. en

Odôvodnenie

We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Pozmeňujúci návrh 914
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. ENTSO pre elektrinu predloží 
agentúre do [OP: six months after entry 
into force of this Regulation] návrh 
metodiky výpočtu:

5. ENTSO pre elektrinu uverejní 
a predloží agentúre do [OP: six months 
after entry into force of this Regulation] 
návrh metodiky výpočtu:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hodnoty nedodanej elektriny; a) hodnoty nedodanej elektriny. Na 
základe metodiky výpočtu hodnoty 
nedodanej elektriny sa členské štáty 
splnomocnia, aby vzali do úvahy miestne 
hospodárske podmienky;
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Or. pl

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je splnomocniť členské štáty, aby vzali do úvahy svoje 
konkrétne podmienky a aby sa zabránilo diskriminácii medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 916
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hodnoty nedodanej elektriny; a) hodnoty nedodanej elektriny. 
Metodika výpočtu hodnoty nedodanej 
elektriny musí umožňovať členským 
štátom zohľadniť miestne hospodárske 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 917
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hodnoty nedodanej elektriny; a) hodnoty nedodanej elektriny. 
Metodika výpočtu hodnoty nedodanej 
elektriny musí umožňovať členským 
štátom zohľadniť miestne hospodárske 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hodnoty nedodanej elektriny; a) hodnoty nedodanej elektriny. 
Metodika výpočtu hodnoty nedodanej 
elektriny musí umožňovať členským 
štátom zohľadniť miestne hospodárske 
podmienky;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom predložených pozmeňujúcich návrhov je zmierniť hospodárske rozdiely medzi 
členskými štátmi a vyhnúť sa diskriminácii zákazníkov v ktoromkoľvek členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hodnoty nedodanej elektriny; a) hodnoty nedodanej elektriny so 
zohľadnením úrovne prepojenia 
jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 920
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) štandardu spoľahlivosti 
vyjadreného ako „predpokladaná nepokrytá 
energia“ a „predpokladané zníženie 
záťaže“.

c) štandardu spoľahlivosti 
vyjadreného ako „predpokladaná nepokrytá 
energia“ a „predpokladané zníženie 
záťaže“. Členské štáty stanovia cieľovú 
hodnotu štandardu spoľahlivosti v súlade 
s metodikou určovania primeranosti na 
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úrovni EÚ vytvorenou ENTSO pre 
elektrinu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 921
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno c – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) d) technické podmienky výroby 
a prevádzky sústavy vrátane parametrov 
typu zariadenia, plánov údržby, výpadkov 
elektrární a rozvodných sietí a činiteľov 
odľahčenia všetkých výrobných 
zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno c a (nové)
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) technických podmienok výrobcov a 
prevádzkovateľov sústav, pričom sa 
vezmú do úvahy príslušné parametre pre 
konkrétnych výrobcov elektriny, 
dodržanie harmonogramov, špecifiká 
výrobcov elektriny, prerušenia prenosu 
a faktory znižujúce hodnotu pre všetkých 
výrobcov elektriny;

Or. pl
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Odôvodnenie

ENTSO pre elektrinu by mala pripraviť jednotnú metodiku výpočtu vplyvu faktorov 
znižujúcich hodnotu pre všetkých výrobcov elektriny tak, aby sa v rámci európskeho 
posudzovania primeranosti výroby mohla vziať do úvahy skutočná kapacita prívodu výkonu 
do systému zo strany výrobcov elektriny.

Pozmeňujúci návrh 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) technické podmienky výroby 
a prevádzky sústavy vrátane parametrov 
typu zariadenia, plánov údržby, výpadkov 
elektrární a rozvodných sietí a činiteľov 
odľahčenia všetkých výrobných 
zariadení;

Or. en

Odôvodnenie

ENTSO pre elektrinu by mala pripraviť jednotnú metódu výpočtu činiteľov odľahčenia pre 
všetky výrobné zariadenia, aby sa pri posudzovaní primeranosti na európskej úrovni mohli 
riadne zohľadniť skutočné príspevky všetkých zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 924
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5, 
scenáre a predpoklady, na ktorých sú 
založené, a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie so všetkými 
zainteresovanými stranami a schválenia 
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agentúrou podľa postupu stanoveného 
v článku 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5, 
scenáre a predpoklady, na ktorých sú 
založené, a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami
a schválenia agentúrou podľa postupu 
stanoveného v článku 22.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie primeranosti zdrojov na európskej úrovni musí byť plne transparentné vrátane 
východiskových scenárov a predpokladov, ktoré riadne preveria všetky zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh 926
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Article 19 – paragraph 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5, 
scenáre a predpoklady, na ktorých sú 
založené, a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami
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a schválenia agentúrou podľa postupu 
stanoveného v článku 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5, 
scenáre a predpoklady, na ktorých sú 
založené, a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie a schválenia 
agentúrou podľa postupu stanoveného 
v článku 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 musia 
byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 929
Patrizia Toia
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 musia 
byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

Or. en

Odôvodnenie

Odhad a návrh ukazovateľov podľa odseku 5 určia členské štáty v súlade s metodikou 
určovania primeranosti na úrovni EÚ vypracovanou ENTSO pre elektrinu.

Pozmeňujúci návrh 930
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy metodiky podľa odsekov 2, 
4 a 5 a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie so 
zainteresovanými stranami a schválenia 
agentúrou podľa postupu stanoveného 
v článku 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 931
Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Kapacitné mechanizmy

1. Na riešenie zostávajúcich problémov, 
ktoré nie je možné odstrániť pomocou 
opatrení podľa článku 18 ods. 3, môžu 
členské štáty v súlade s ustanoveniami 
tohto článku a s pravidlami Únie v oblasti 
štátnej pomoci zaviesť ako poslednú 
možnosť kapacitné mechanizmy. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na riešenie 
problému. Parametre určujúce objem 
kapacity obstaranej v rámci mechanizmu 
kapacity schvaľuje národný regulačný 
orgán.

2. Kapacitné mechanizmy nesmú vytvárať 
zbytočné narušenia trhu a obmedzovať 
cezhraničný obchod. Musia byť otvorené 
pre všetky technológie výroby, 
uskladňovania a riadenia odberu.

3. Pred zavedením kapacitných 
mechanizmov podľa odseku 2 vykoná 
členský štát komplexnú štúdiu o ich 
možných vplyvoch na susedné členské 
štáty, a to minimálne prostredníctvom 
svojich elektricky prepojených susedných 
členských štátov a zainteresovaných strán 
týchto členských štátov.

4. Členské štáty posúdia, či sa problémy 
primeranosti zistené pri posudzovaní 
primeranosti na európskej úrovni môžu 
riešiť kapacitným mechanizmom vo forme 
strategickej rezervy. V takom prípade 
členské štáty zavedú strategickú rezervu. 
Len v opačnom prípade môžu členské 
štáty zaviesť iný kapacitný mechanizmus 
ako strategická rezerva.

5. Členské štáty nesmú zavádzať 
kapacitné mechanizmy v prípade, že:

a) sa pri posudzovaní európskej 
primeranosti zdrojov nezistil problém 
primeranosti zdrojov;/alebo
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b) podrobný plán realizácie uvedený 
v článku 18 ods. 3 nedostal pozitívne 
rozhodnutie zo strany Komisie, ako sa 
uvádza v článku 18 ods. 3b.

6. Ak členský štát uplatňuje kapacitný 
mechanizmus, tento mechanizmus 
preskúma a zabezpečí, aby sa v rámci 
tohto mechanizmu neuzatvorili nijaké 
nové zmluvy, ak:

a) sa pri posudzovaní európskej
primeranosti zdrojov nezistil problém 
primeranosti zdrojov; a/alebo

b) opatrenia uvedené v článku 18 ods. 3 
neboli dostatočne vykonané v súlade 
s článkom 18 ods. 3e.

7. Kapacitné mechanizmy sú dočasné. 
Schvaľuje ich Komisia najviac na päť 
rokov. Zrušia sa alebo sa aspoň postupne 
rušia na základe plánu vykonávania 
podľa článku 18 ods. 3.

8. Výrobná kapacita s emisiami 
450 gramov CO2/kWh alebo viac sa po 
(dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia). nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Kapacitné mechanizmy

1. Na riešenie zostávajúcich problémov, 
ktoré nie je možné odstrániť pomocou 
opatrení podľa článku 18 ods. 3, môžu 
členské štáty v súlade s ustanoveniami 
tohto článku a s pravidlami Únie v oblasti 
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štátnej pomoci zaviesť ako poslednú 
možnosť kapacitné mechanizmy. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na riešenie 
problému. Parametre určujúce objem 
kapacity obstaranej v rámci mechanizmu 
kapacity schvaľuje národný regulačný 
orgán.

2. Kapacitné mechanizmy nesmú vytvárať 
zbytočné narušenia trhu a obmedzovať 
cezhraničný obchod. Musia byť otvorené 
pre všetky technológie výroby, 
uskladňovania a riadenia odberu.

3. Pred zavedením kapacitných 
mechanizmov podľa odseku 2 vykoná 
členský štát komplexnú štúdiu o ich 
možných vplyvoch na susedné členské 
štáty, a to minimálne prostredníctvom 
svojich elektricky prepojených susedných 
členských štátov a zainteresovaných strán 
týchto členských štátov.

4. Členské štáty posúdia, či sa problémy 
primeranosti zistené pri posudzovaní 
primeranosti na európskej úrovni môžu 
riešiť kapacitným mechanizmom vo forme 
strategickej rezervy. V takom prípade 
členské štáty zavedú strategickú rezervu. 
Len v opačnom prípade môžu členské 
štáty zaviesť iný kapacitný mechanizmus 
ako strategická rezerva.

5. Členské štáty nesmú zavádzať 
kapacitné mechanizmy v prípade, že:

a) sa pri posudzovaní európskej 
primeranosti zdrojov nezistil problém 
primeranosti zdrojov;/alebo

b) podrobný plán realizácie uvedený 
v článku 18 ods. 3 nedostal pozitívne 
rozhodnutie zo strany Komisie.

6. Ak členský štát uplatňuje kapacitný 
mechanizmus, tento mechanizmus 
preskúma a zabezpečí, aby sa v rámci 
tohto mechanizmu neuzatvorili nijaké 
nové zmluvy, ak:
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a) sa pri posudzovaní európskej 
primeranosti zdrojov nezistil problém 
primeranosti zdrojov; a/alebo

b) opatrenia uvedené v článku 18 ods. 3 
neboli dostatočne vykonané.

7. Kapacitné mechanizmy sú dočasné. 
Schvaľuje ich Komisia najviac na päť 
rokov. Zrušia sa alebo sa aspoň postupne 
rušia na základe plánu vykonávania 
podľa článku 18 ods. 3.

8) Výrobná kapacita s emisiami 
550 gramov CO2/kWh alebo viac sa po 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 933
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
nevyhnutnú úroveň bezpečnosti dodávok. 
Vykoná sa dôkladná analýza nákladov 
a prínosov, ktorá slúži ako odôvodnenie 
potreby dosiahnuť určitú úroveň 
bezpečnosti dodávok a tiež ako 
odôvodnenie potreby prijať na 
dosiahnutie tejto požadovanej úrovne
kapacitné mechanizmy.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úroveň bezpečnosti dodávok by sa mala stanovať s prihliadnutím na hodnotu, ktorú 
elektrická energia predstavuje pre spotrebiteľov (VoLL – hodnota nedodanej elektriny), a to 
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spojením prírastkových nákladov na poistenie spotrebiteľov proti výpadku prúdu a nákladov 
spotrebiteľov pri výpadku prúdu. V súvislosti s dosahovaním tejto potrebnej úrovne, keďže 
mechanizmy odmeňovania budovania kapacít narúšajú trh, by sa tieto mechanizmy mali 
prijímať len po overení ich technickej nevyhnutnosti aj ich hospodárskej efektívnosti, keď už 
boli vyhodnotené všetky ostatné možnosti.

Pozmeňujúci návrh 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok. 
V prípade cezhraničných ponukových 
oblastí tieto štandardy spoľahlivosti 
zavedú príslušné orgány spoločne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 935
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným a objektívnym spôsobom 
uvádza úroveň bezpečnosti dodávok, ktorú 
považujú za nevyhnutnú. Štandard 
spoľahlivosti sa stanoví na technicky 
uskutočniteľnej a nákladovo efektívnej 
úrovni.

Or. en
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Odôvodnenie

Mohlo by sa stať, že v snahe odôvodniť použitie kapacitného mechanizmu by členský štát 
stanovil neprimerane vysoký a neuskutočniteľný štandard spoľahlivosti, na ktorého splnenie 
by bol potrebný predmetný kapacitný mechanizmus. V záujme dobre fungujúcich trhov 
a minimalizovania nákladov spotrebiteľov na elektrickú energiu by sa štandard spoľahlivosti 
mal stanoviť na technicky najlepšie uskutočniteľnej a nákladovo najefektívnejšej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 936
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
nevyhnutnú úroveň bezpečnosti dodávok. 
Tento štandard spoľahlivosti by sa mal 
stanoviť na technicky uskutočniteľnej 
a nákladovo efektívnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom určuje 
nevyhnutnú úroveň bezpečnosti dodávok.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri identifikovaní potrebnej úrovne bezpečnosti dodávok musia členské štáty zohľadňovať 
potenciálne nepriaznivé vplyvy výroby elektrickej energie na životné prostredie a potrebu 
vyhnúť sa dotáciám, ktorými by sa poškodilo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 939
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Členské štáty musia mať zavedený 
štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 940
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Členské štáty musia mať zavedený 
štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5 s prihliadnutím na 
zásadu nevyhnutnosti a proporcionality 
a tiež na potrebu vyhnúť sa nepriaznivým 
vplyvom dotácií škodlivých pre životné 
prostredie a deformácií trhu vytváraním 
nadmernej kapacity.

Or. en

Odôvodnenie

Pri identifikovaní potrebnej úrovne bezpečnosti dodávok musia členské štáty zohľadňovať 
potenciálne nepriaznivé vplyvy výroby elektrickej energie na životné prostredie a potrebu 
vyhnúť sa dotáciám, ktorými by sa poškodilo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 942
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5 s prihliadnutím na 
vývoj dopytu po elektrickej energii, zásadu 
nevyhnutnosti a proporcionality a potrebu 
vyhnúť sa dotáciám škodlivým pre životné 
prostredie a hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 943
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5 s prihliadnutím na 
zásadu nevyhnutnosti a proporcionality 
a potrebu vyhnúť sa nepriaznivým 
vplyvom dotácií škodlivých pre životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 944
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán členského štátu 
alebo orgán určený členským štátom na 
základe metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 945
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
odsúhlasenej metodiky, napríklad 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 946
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
s článkom 19 ods. 5.

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
členský štát alebo orgán určený členským 
štátom na základe metodiky vypracovanej 
v súlade s článkom 19 ods. 5.

Or. en

Odôvodnenie

Uprednostňuje sa stanovenie štandardu spoľahlivosti buď priamo členským štátom, alebo 
nepriamo cez orgán určený členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Štandard spoľahlivosti sa 
vypočítava pomocou hodnoty nedodanej 
elektriny a nákladov na nový vstup 
v určitom časovom rámci.

3. Štandard spoľahlivosti sa 
vypočítava pomocou nákladov na nový 
vstup v určitom časovom rámci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 948
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Parametre určujúce objem kapacity 
obstaranej v rámci mechanizmu kapacity 
schvaľuje národný regulačný orgán.

4. Parametre určujúce objem kapacity 
obstaranej v rámci mechanizmu kapacity 
schvaľuje príslušný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Ak je to technicky možné, 
kapacitné mechanizmy musia byť otvorené 
pre priamu cezhraničnú účasť s inými 
členskými štátmi za predpokladu, že 
existuje priame prepojenie sústav medzi 
týmito členskými štátmi a ponukovou 
oblasťou, kde sa mechanizmus uplatňuje. 
V tomto prípade je priama cezhraničná 
účasť otvorená poskytovateľom kapacity 
z dotknutých členských štátov, a ak to nie 
je možné, prepojeniam s členským štátom 
zavádzajúcim kapacitný mechanizmus.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
cezhraničnú účasť, prostredníctvom ktorej 
môžu byť kapacity z iných členských 
štátov za predpokladu, že existuje 
prepojenie sústav s daným členským 
štátom, alebo spojovacie vedenia 
certifikované v kapacitnom mechanizme 
a odmenené za účasť v súlade 
s obmedzeniami uvedenými v odsekoch 2 
a 2a.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť určovať pravidlá cezhraničnej účasti vo svojich 
kapacitných mechanizmoch s potrebnou mierou flexibility.

Pozmeňujúci návrh 951
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
cezhraničnú účasť, prostredníctvom ktorej 
môžu byť kapacity z iných členských 
štátov alebo spojovacie vedenia 
certifikované v kapacitnom mechanizme 
a odmenené za účasť v súlade 
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s obmedzeniami uvedenými v odsekoch 2 
a 2a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 952
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
cezhraničnú účasť, prostredníctvom ktorej 
môžu byť kapacity z iných členských 
štátov alebo spojovacie vedenia 
certifikované v kapacitnom mechanizme 
a odmenené za účasť v súlade 
s obmedzeniami uvedenými v odseku 2a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre 
poskytovateľov kapacity z iných členských 
štátov v takom rozsahu, v akom kapacita 
nachádzajúca sa v inom členskom štáte 
môže byť zaradená do certifikácie v rámci 
daného kapacitného mechanizmu, pričom 
sa zohľadnia obmedzenia vyplývajúce 
z odseku 2 a 2a.

Or. pl
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť spresniť zásady účasti cezhraničnej kapacity 
na kapacitných mechanizmoch, pričom by sa mala zachovať určitá pružnosť pri uplatňovaní 
prijatých kritérií.

Pozmeňujúci návrh 954
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Všetky kapacitné mechanizmy 
okrem strategických rezerv musia byť 
otvorené pre priamu účasť poskytovateľov 
kapacity z iných členských štátov za 
predpokladu, že existuje prepojenie sústav 
medzi daným členským štátom 
a ponukovou oblasťou, kde sa 
mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Nemala by sa vytvárať výnimka pre strategické rezervy.

Pozmeňujúci návrh 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje fyzické prepojenie sústav medzi 
daným členským štátom a ponukovou 
oblasťou, kde sa mechanizmus uplatňuje.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 956
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Kapacitné mechanizmy
a strategické rezervy musia byť otvorené 
pre priamu účasť poskytovateľov kapacity 
z iných členských štátov za predpokladu, 
že existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 957
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv môžu byť otvorené pre priamu účasť 
poskytovateľov kapacity z iných členských 
štátov za predpokladu, že existuje 
prepojenie sústav medzi daným členským 
štátom a ponukovou oblasťou, kde sa 
mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 958
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy musia byť otvorené 
pre priamu účasť poskytovateľov kapacity 
z iných členských štátov za predpokladu, 
že existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Návrhom Komisie v článku 21 ods. 1 sa vylučuje cezhraničná účasť v kapacitných 
mechanizmoch slúžiacich ako strategické rezervy. Táto výnimka nie je nikde v návrhu 
odôvodnená a podľa nášho názoru na ňu neexistuje ani žiadny teoretický dôvod. Strategická 
rezerva je štandardnou formou kapacitného mechanizmu, v ktorej cezhraničná účasť môže 
priniesť vyššiu účinnosť. Práve z hľadiska strategických rezerv je táto téma obzvlášť 
zaujímavá a prináša nové možnosti na účinnú deľbu nadbytku primeranej výroby medzi 
susednými krajinami.

Pozmeňujúci návrh 959
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy musia byť otvorené 
pre priamu účasť poskytovateľov kapacity 
z iných členských štátov za predpokladu, 
že existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 960
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy musia byť otvorené 
pre priamu účasť poskytovateľov kapacity 
z iných členských štátov za predpokladu, 
že existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 961
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Kapacitné mechanizmy musia byť 
otvorené pre priamu účasť poskytovateľov 
kapacity z iných členských štátov za 
predpokladu, že existuje prepojenie sústav 
medzi daným členským štátom 
a ponukovou oblasťou, kde sa 
mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Cezhraničná účasť by sa mala vzťahovať na všetky typy mechanizmov, ktorých cieľom je 
zaistiť bezpečnosť dodávok, a to vrátane strategických rezerv.

Pozmeňujúci návrh 962
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 

1. Kapacitné mechanizmy musia byť 
otvorené pre priamu účasť poskytovateľov 
kapacity z iných členských štátov za 
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členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

predpokladu, že existuje prepojenie sústav 
medzi daným členským štátom 
a ponukovou oblasťou, kde sa 
mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy okrem strategických 
rezerv musia byť otvorené pre priamu 
účasť poskytovateľov kapacity z iných 
členských štátov za predpokladu, že 
existuje prepojenie sústav medzi daným 
členským štátom a ponukovou oblasťou, 
kde sa mechanizmus uplatňuje.

1. Mechanizmy musia byť otvorené 
pre priamu cezhraničnú účasť 
poskytovateľov kapacity z iných členských 
štátov podľa miery prepojenia medzi 
daným členským štátom a ponukovou 
oblasťou, kde sa mechanizmus uplatňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zahraničná kapacita schopná poskytovať 
rovnocenný technický výkon ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
oprávnená zahraničná kapacita schopná 
poskytovať rovnocenný príspevok 
k primeranosti systému ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť určovať pravidlá cezhraničnej účasti vo svojich 
kapacitných mechanizmoch s potrebnou mierou flexibility.

Pozmeňujúci návrh 965
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zahraničná kapacita schopná poskytovať 
rovnocenný technický výkon ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
oprávnená zahraničná kapacita schopná 
poskytovať rovnocenný príspevok 
k primeranosti systému ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 966
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zahraničná kapacita schopná poskytovať 
rovnocenný technický výkon ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

2. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby 
oprávnená zahraničná kapacita schopná 
poskytovať rovnocenný príspevok 
k primeranosti systému ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné otvorenie pre zahraničné kapacity môže byť v rozpore s cieľmi vnútroštátnej 
energetickej politiky. Stimuly na vnútroštátnu výstavbu nových elektrární sa tak môžu 
dramaticky oslabiť.
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Pozmeňujúci návrh 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zahraničná kapacita schopná poskytovať 
rovnocenný technický výkon ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
oprávnená zahraničná kapacita schopná 
poskytovať rovnocenný príspevok do 
systému ako domáce kapacity mala 
možnosť zúčastniť sa na tom istom 
súťažnom konaní ako domáce kapacity.

Or. pl

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť spresniť zásady účasti cezhraničnej kapacity 
v kapacitných mechanizmoch, pričom by sa mala zachovať určitá pružnosť pri uplatňovaní 
prijatých kritérií.

Pozmeňujúci návrh 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
zahraničná kapacita schopná poskytovať 
rovnocenný technický výkon ako domáce 
kapacity mala možnosť zúčastniť sa na tom 
istom súťažnom konaní ako domáce 
kapacity.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
oprávnená zahraničná kapacita schopná 
poskytovať rovnocenný technický výkon 
ako domáce kapacity mala možnosť 
zúčastniť sa na tom istom súťažnom konaní 
ako domáce kapacity.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý uplatňuje daný 
mechanizmus, môže obmedziť priamu 
cezhraničnú účasť len na:

a) ponukové oblasti s priamym 
prepojením sústav medzi príslušnou 
ponukovou oblasťou a ponukovou 
oblasťou, v ktorej sa mechanizmus 
uplatňuje;

b) ponukové oblasti, v ktorých sa 
neuplatňuje strategická rezerva;

c) poskytovateľov kapacít, ktorí sa ešte 
nepodieľajú na inom kapacitnom 
mechanizme v tom istom dodacom období.

V konkrétnych prípadoch, v ktorých sa 
uplatňujú tieto obmedzenia, však členský 
štát môže vo svojich požiadavkách na 
kapacity zohľadniť príspevok týchto 
neoprávnených kapacít k primeranosti 
jeho systému.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právo obmedziť cezhraničnú účasť poskytovateľov kapacít 
z ponukových oblastí, v ktorých sa uplatňuje strategická rezerva. 

Pozmeňujúci návrh 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát uplatňujúci kapacitný 
mechanizmus môže ohraničiť priamu 
účasť cezhraničnej kapacity:
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a) len na tie cenové oblasti, ktoré sú 
bezprostredne spojené s cenovou 
oblasťou, v rámci ktorej sa uplatňuje 
kapacitný mechanizmus;

b) len na tie cenové oblasti, v rámci 
ktorých sa neuplatňuje mechanizmus 
strategických rezerv;

c) len na tých dodávateľov výrobnej 
kapacity, ktorí sa nezúčastňujú na 
žiadnom inom kapacitnom mechanizme 
v rámci toho istého obdobia dodávky.

Členské štáty v konkrétnych prípadoch, 
v ktorých sa uplatnia uvedené 
obmedzenia, vezmú do úvahy príspevok 
k primeranosti kapacity tej kapacity, ktorá 
by sa mohla na nej zúčastniť, ak sa 
neuplatnili obmedzenia.

Or. pl

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť spresniť zásady účasti cezhraničnej kapacity 
v kapacitných mechanizmoch, pričom by sa mala zachovať určitá pružnosť pri uplatňovaní 
prijatých kritérií.

Pozmeňujúci návrh 971
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát, ktorý uplatňuje daný 
mechanizmus, môže obmedziť priamu 
cezhraničnú účasť:

a) len na ponukové oblasti s priamym 
prepojením sústav medzi príslušnou 
ponukovou oblasťou a ponukovou 
oblasťou, v ktorej sa mechanizmus 
uplatňuje;

b) len na ponukové oblasti, v ktorých sa 
neuplatňuje strategická rezerva;
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c) len na poskytovateľov kapacít, ktorí sa 
ešte nepodieľajú na inom kapacitnom 
mechanizme v tom istom dodacom období. 
V konkrétnych prípadoch, v ktorých sa 
uplatňujú tieto obmedzenia, však členský 
štát môže vo svojich požiadavkách na 
kapacity zohľadniť príspevok týchto 
neoprávnených kapacít k primeranosti 
jeho systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 972
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát, ktorý uplatňuje daný 
mechanizmus, môže obmedziť priamu 
cezhraničnú súčasť len na:

a) ponukové oblasti s priamym 
prepojením sústav medzi príslušnou 
ponukovou oblasťou a ponukovou 
oblasťou, v ktorej sa mechanizmus 
uplatňuje;

b) ponukové oblasti, v ktorých sa 
neuplatňuje strategická rezerva;

c) poskytovateľov kapacít, ktorí sa ešte 
nepodieľajú na inom kapacitnom 
mechanizme v tom istom dodacom období.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť kapacity, ktorá sa nachádza na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov.

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť kapacity, ktorá sa nachádza na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov. Treba však mať 
na pamäti, že vnútroštátne kapacity v 
mimoriadnych záťažových situáciách 
prednostne pokrývajú potreby v 
konkrétnej krajine;

Or. de

Odôvodnenie

V prípade mimoriadnej záťažovej situácie by sa mali prednostne použiť vnútroštátne kapacity 
vo vlastnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť kapacity, ktorá sa nachádza na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov.

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť oprávnených poskytovateľov 
kapacity, ktorí sa nachádzajú na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť určovať pravidlá cezhraničnej účasti vo svojich 
kapacitných mechanizmoch s potrebnou mierou flexibility.

Pozmeňujúci návrh 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť kapacity, ktorá sa nachádza na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov. 

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť oprávnenej kapacity, ktorá sa 
nachádza na ich území, na kapacitných 
mechanizmoch iných členských štátov.

Or. pl

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť spresniť zásady účasti cezhraničnej kapacity 
v kapacitných mechanizmoch, pričom by sa mala pri uplatňovaní prijatých kritérií zachovať 
určitá pružnosť. 

Pozmeňujúci návrh 976
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť kapacity, ktorá sa nachádza na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov.

3. Členské štáty nesmú obmedziť 
účasť oprávnených poskytovateľov
kapacity, ktorí sa nachádzajú na ich 
území, na kapacitných mechanizmoch 
iných členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Cezhraničná účasť na celotrhových
kapacitných mechanizmoch nesmie meniť, 
upravovať ani inak ovplyvňovať 
medzioblastné harmonogramy a fyzické 
toky medzi členskými štátmi, ktoré sa 

4. Cezhraničná účasť na kapacitných 
mechanizmoch nesmie meniť, upravovať 
ani inak ovplyvňovať medzioblastné 
harmonogramy a fyzické toky medzi 
členskými štátmi, ktoré sa určujú výhradne 
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určujú výhradne na základe výsledkov 
prideľovania kapacity podľa článku 14.

na základe výsledkov prideľovania 
kapacity podľa článku 14.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 978
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Cezhraničná účasť na celotrhových
kapacitných mechanizmoch nesmie meniť, 
upravovať ani inak ovplyvňovať 
medzioblastné harmonogramy a fyzické 
toky medzi členskými štátmi, ktoré sa 
určujú výhradne na základe výsledkov 
prideľovania kapacity podľa článku 14.

4. Cezhraničná účasť na kapacitných 
mechanizmoch nesmie meniť, upravovať 
ani inak ovplyvňovať medzioblastné 
harmonogramy a fyzické toky medzi 
členskými štátmi, ktoré sa určujú výhradne 
na základe výsledkov prideľovania 
kapacity podľa článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Cezhraničná účasť na celotrhových
kapacitných mechanizmoch nesmie meniť, 
upravovať ani inak ovplyvňovať 
medzioblastné harmonogramy a fyzické 
toky medzi členskými štátmi, ktoré sa 
určujú výhradne na základe výsledkov 
prideľovania kapacity podľa článku 14.

4. Cezhraničná účasť na kapacitných 
mechanizmoch nesmie meniť, upravovať 
ani inak ovplyvňovať medzioblastné 
harmonogramy a fyzické toky medzi 
členskými štátmi, ktoré sa určujú výhradne 
na základe výsledkov prideľovania 
kapacity podľa článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom 
dodacom období na viac ako jednom 
mechanizme. V prípade nedostupnosti 
musia uhradiť platby za nedostupnosť, 
a ak sa v dvoch alebo viacerých 
ponukových oblastiach, kde je 
poskytovateľ kapacity zmluvne viazaný, 
vyskytne súbežný nedostatok, musia 
uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 981
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť, a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 
kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Poskytovatelia kapacity nesmú mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
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Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. V 
prípade nedostupnosti musia uhradiť platby 
za nedostupnosť, a ak sa v dvoch alebo 
viacerých ponukových oblastiach, kde je 
poskytovateľ kapacity zmluvne viazaný, 
vyskytne súbežný nedostatok, musia 
uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období iba na jednom mechanizme mimo 
domáceho trhu. V prípade nedostupnosti 
musia uhradiť platby za nedostupnosť;

Or. de

Odôvodnenie

Poskytovatelia kapacity by mali mať možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom období iba na 
jednom mechanizme. V prípade účasti poskytovateľov kapacity na viacerých mechanizmoch 
mimo domáceho trhu v rovnakom dodacom období hrozí riziko, že potrebné kapacity nebudú 
k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. V 
prípade nedostupnosti musia uhradiť platby 
za nedostupnosť, a ak sa v dvoch alebo 
viacerých ponukových oblastiach, kde je 
poskytovateľ kapacity zmluvne viazaný, 
vyskytne súbežný nedostatok, musia 
uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia vyplývajúce z odseku 2, 
poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. V 
prípade nedostupnosti musia uhradiť platby 
za nedostupnosť.

Or. pl
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť spresniť zásady účasti cezhraničnej kapacity 
v kapacitných mechanizmoch, pričom by sa pri uplatňovaní prijatých kritérií mala zachovať 
určitá pružnosť.

Pozmeňujúci návrh 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť, a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 
kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Poskytovatelia kapacity nesmú mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 985
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť, a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 
kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 
kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť. Poskytovatelia kapacity sa 
nemôžu podieľať na mechanizme vo 
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väčšej miere, než je ich maximálna 
dostupná kapacita.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď má poskytovateľ kapacity možnosť podieľať sa v tom istom dodacom období na viac 
ako jednom mechanizme, podiel poskytovateľov nesmie byť väčší, než je ich maximálna 
dostupná kapacita, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci návrh 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. V 
prípade nedostupnosti musia uhradiť platby 
za nedostupnosť, a ak sa v dvoch alebo 
viacerých ponukových oblastiach, kde je
poskytovateľ kapacity zmluvne viazaný, 
vyskytne súbežný nedostatok, musia 
uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Poskytovatelia kapacity musia mať 
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. V 
prípade nedostupnosti alebo neschopnosti 
splniť sumu svojich záväzkov musia 
uhradiť platby za nedostupnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 987
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť, a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 

5. Bez toho, aby boli dotknuté
obmedzenia uvedené v odseku 2, musia 
mať poskytovatelia kapacity možnosť 
podieľať sa v rovnakom dodacom období 
na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
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kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

platby za nedostupnosť v súlade so 
spoločnými pravidlami, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 10 písm. d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia kapacity musia mať
možnosť podieľať sa v rovnakom dodacom 
období na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť, a ak sa v dvoch 
alebo viacerých ponukových oblastiach, 
kde je poskytovateľ kapacity zmluvne 
viazaný, vyskytne súbežný nedostatok, 
musia uhradiť dve alebo viac platieb za 
nedostupnosť.

5. Bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia uvedené v odseku 2, musia 
mať poskytovatelia kapacity možnosť 
podieľať sa v rovnakom dodacom období 
na viac ako jednom mechanizme. 
V prípade nedostupnosti musia uhradiť 
platby za nedostupnosť v súlade so 
spoločnými pravidlami, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 10 písm. d).

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť určovať pravidlá cezhraničnej účasti vo svojich 
kapacitných mechanizmoch s potrebnou mierou flexibility.

Pozmeňujúci návrh 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 

vypúšťa sa



PE609.625v01-00 122/189 AM\1133367SK.docx

SK

mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná 
kapacita, každoročne vypočítajú 
maximálnu vstupnú kapacitu dostupnú 
pre účasť zahraničnej kapacity. Výpočet 
sa musí vykonať pre každú hranicu 
ponukovej oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Pridaná hodnota zriadenia regionálnych operačných centier nie je celkom jasná. ENTSO pre 
elektrinu je už existujúca sieť prevádzkovateľov prenosových sústav na európskej úrovni.
Ďalší orgán by mal za následok neprimerane vysoké administratívne a byrokratické náklady.
Bezpodmienečne treba zabrániť duplicite.

Pozmeňujúci návrh 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu 
vstupnú kapacitu dostupnú pre účasť 
zahraničnej kapacity. Výpočet sa musí 
vykonať pre každú hranicu ponukovej 
oblasti.

6. Ak sú zavedené kapacitné 
mechanizmy, prevádzkovatelia 
prenosových sústav, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
pomáhajú dotknutým regulačným 
orgánom s výpočtom maximálnej vstupnej 
kapacity dostupnej pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 991
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
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Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav v koordinácii s príslušnými PPS, 
berúc do úvahy očakávanú dostupnosť 
spojovacích vedení a pravdepodobný 
súbežný výskyt záťaže sústavy medzi 
sústavou, kde sa uplatňuje mechanizmus, 
a sústavou, v ktorej sa geograficky 
nachádza zahraničná kapacita, každoročne 
vypočítajú maximálnu vstupnú kapacitu 
dostupnú pre účasť zahraničnej kapacity. 
Výpočet sa musí vykonať pre každú 
hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 992
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 993
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
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Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 994
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že regionálnym koordinátorom bezpečnosti nebude zverená 
právomoc počítať maximálnu dostupnú vstupnú kapacitu na účasť zahraničnej kapacity 
v kapacitnom mechanizme, toto ustanovenie by sa malo podľa toho zmeniť.

Pozmeňujúci návrh 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení a 
pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. pl
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Odôvodnenie

Právomoc by mala ostať na úrovni členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 997
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Príslušný prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočíta maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 998
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Príslušný prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočíta maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. V prípade uplatňovania 
kapacitných systémov prevádzkovatelia 
prenosových sústav, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1000
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Akýkoľvek rozdiel v nákladoch na 
zahraničnú a domácu kapacitu 
vyplývajúci z prideľovania uvedeného 
v odseku 7 prináleží prevádzkovateľom 
prenosových sústav, ktorí si ho rozdelia 
podľa metodiky uvedenej v odseku 10 
písm. b). Tieto príjmy použijú 
prevádzkovatelia prenosových sústav na 
účely stanovené v článku 17 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Akýkoľvek rozdiel v nákladoch na 
zahraničnú a domácu kapacitu 
vyplývajúci z prideľovania uvedeného v 
odseku 7 prináleží prevádzkovateľom 
prenosových sústav, ktorí si ho rozdelia 
podľa metodiky uvedenej v odseku 10 
písm. b). Tieto príjmy použijú 
prevádzkovatelia prenosových sústav na 
účely stanovené v článku 17 ods. 2.

8. Akékoľvek príjmy 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
vyplývajúce z prideľovania uvedeného 
v odseku 7 sa medzi nich prerozdeľujú 
podľa metodiky schválenej regulačným 
orgánom členského štátu, v ktorom je 
kapacitný mechanizmus zavedený, a po 
predložení stanoviska regulačných 
orgánov susedných členských štátov. Tieto 
príjmy použijú prevádzkovatelia 
prenosových sústav na účely stanovené v 
článku 17 ods. 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy, kde sa nachádza zahraničná 
kapacita:

9. Prevádzkovatelia sústav, kde sa 
nachádza zahraničná kapacita:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 9 – písmeno a



AM\1133367SK.docx 129/189 PE609.625v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zistí, či poskytovateľ kapacity, 
ktorý má záujem, dokáže poskytnúť 
technický výkon podľa požiadaviek 
kapacitného mechanizmu, na ktorom sa 
chce zúčastniť, a zaregistruje daného 
poskytovateľa kapacity v registri ako 
oprávneného poskytovateľa kapacity;

a) zistia, či poskytovateľ kapacity, 
ktorý má záujem, dokáže poskytnúť 
technický výkon podľa požiadaviek 
kapacitného mechanizmu, na ktorom sa 
chce zúčastniť, a zaregistrujú daného 
poskytovateľa kapacity v registri ako 
oprávneného poskytovateľa kapacity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podľa potreby vykonáva kontroly 
dostupnosti.

b) podľa potreby vykonávajú kontroly 
dostupnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) metodiku výpočtu maximálnej 
vstupnej kapacity pre cezhraničnú účasť 
podľa odseku 6;

a) zásady posudzovania maximálnej 
vstupnej kapacity pre cezhraničnú účasť 
podľa odseku 6;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
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Článok 21 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) metodiku rozdelenia príjmov 
uvedených v odseku 8;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločné pravidlá na vykonávanie
kontrol dostupnosti uvedených v odseku 9 
písm. b);

c) spoločné zásady vykonávania
kontrol dostupnosti uvedených v odseku 9 
písm. b);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spoločné pravidlá na určovanie
prípadov, v ktorých je splatná platba za 
nedostupnosť;

d) spoločné zásady určovania 
prípadov, v ktorých je splatná platba za 
nedostupnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) spoločné pravidlá na určenie
kapacity oprávnenej na účasť uvedenej v 
odseku 9 písm. a).

f) spoločné zásady určovania 
kapacity oprávnenej na účasť uvedenej v 
odseku 9 písm. a).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Agentúra overí, či kapacity boli 
vypočítané v súlade s metodikou uvedenou
v odseku 10 písm. a).

11. Agentúra overí, či kapacity boli 
vypočítané v súlade so zásadami 
uvedenými v odseku 10 písm. a).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1011
Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Kapacitné mechanizmy okrem 
strategických rezerv:

a) nesmú vytvárať zbytočné narušenia 
trhu a obmedzovať cezhraničný obchod;

b) nesmú ísť nad rámec toho, čo je 
potrebné na riešenie problému 
s primeranosťou v členských štátoch, 
a musia sa využívať v súlade s metodikou 
primeranosti na úrovni EÚ vypracovanou 
ENTSO pre elektrinu;
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c) musia vyberať poskytovateľov kapacity 
prostredníctvom transparentného, 
nediskriminačného a trhového procesu;
d) musia byť technologicky neutrálne;
e) musia byť dočasné a schvaľuje ich 
Komisia najviac na päť rokov;
f) nesmú uplatňovať kapacitné produkty 
vydané na dlhšie ako dva roky;
g) poskytujú stimuly pre poskytovateľov 
kapacity, aby boli k dispozícii v čase 
očakávaného systémového stresu;
h) zabezpečujú, aby sa odmena 
stanovovala prostredníctvom trhového 
procesu;
i) stanovujú požadované technické 
podmienky účasti poskytovateľov kapacity 
pred výberovým procesom;
j) sú otvorené účasti všetkých zdrojov 
vrátane obnoviteľných zdrojov energie, 
uskladnenia a riadenia odberu, ktoré sú 
schopné poskytnúť požadovaný technický 
výkon;
k) uplatňujú primerané sankcie 
poskytovateľom kapacity, ak nie sú 
k dispozícii v prípade systémového stresu.
l) nie sú po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia otvorené pre výrobné kapacity 
s emisiami vyššími ako 450 g CO2/kWh;
m) po uplynutí vopred určeného časového 
obdobia sa musia zrušiť alebo aspoň 
postupne redukovať na strategickú 
rezervu v rámci plného vykonávania 
opatrení uvedených v pláne realizácie 
podľa článku 18 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

b) Členské štáty vykonávajú svoje vlastné posudzovanie primeranosti a štúdie, z ktorých 
vychádzajú pri rozhodovaní, či vo svojej sústave zavedú kapacitné mechanizmy alebo nie. 
Preto sú veľmi potrebné spoločné pravidlá a metodiky EÚ na posudzovanie primeranosti 
výroby. l) Stanovenie emisnej normy ide ruka v ruke so stanovením realisticky ambicióznych 
prahových úrovní.

Pozmeňujúci návrh 1012
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Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Kapacitné mechanizmy okrem 
strategických rezerv:

a) nesmú vytvárať zbytočné narušenia 
trhu a obmedzovať cezhraničný obchod;

b) nesmú ísť nad rámec toho, čo je 
potrebné na riešenie problému 
s primeranosťou;
c) musia vyberať poskytovateľov kapacity 
prostredníctvom transparentného, 
nediskriminačného a trhového procesu;
d) musia byť trhovo orientované 
a technologicky neutrálne;
e) musia byť dočasné a schvaľuje ich 
Komisia najviac na päť rokov;
f) nesmú uplatňovať kapacitné produkty 
vydané na dlhšie ako dva roky;
g) poskytujú stimuly pre poskytovateľov 
kapacity, aby boli k dispozícii v čase 
očakávaného systémového stresu;
h) zabezpečujú, aby sa odmena 
stanovovala prostredníctvom trhového 
procesu;
i) stanovujú požadované technické 
podmienky účasti poskytovateľov kapacity 
pred výberovým procesom;
j) sú otvorené účasti všetkých zdrojov 
vrátane obnoviteľných zdrojov energie, 
uskladnenia a riadenia odberu, ktoré sú 
schopné poskytnúť požadovaný technický 
výkon;
k) uplatňujú primerané sankcie 
poskytovateľom kapacity, ak nie sú 
k dispozícii v prípade systémového stresu;
l) nie sú po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia otvorené pre výrobné kapacity 
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s emisiami vyššími ako 550 g CO2/kWh;
m) po uplynutí vopred určeného časového 
obdobia sa musia zrušiť alebo aspoň 
postupne redukovať na strategickú 
rezervu v rámci plného vykonávania 
opatrení uvedených v pláne realizácie 
podľa článku 18 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1013
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty ako poslednú možnosť
dočasne zaviesť kapacitné mechanizmy. 
Komisia môže prijať rozhodnutie 
umožňujúce udelenie požadovaného 
kapacitného mechanizmu v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci. 
Komisia pred prijatím rozhodnutia 
informuje o týchto žiadostiach všetky 
členské štáty, pričom zohľadňuje 
zachovávanie dôvernosti informácií. Toto 
rozhodnutie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Komisia môže 
do svojho rozhodnutia zahrnúť 
podmienky realizácie kapacitného 
mechanizmu. Opatrenia, ktoré stavajú na 
obmedzovaní výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov, nútenom 
odpájaní odberateľov elektriny 
v domácnosti alebo obmedzenom vstupe či 
výstupe malých samovýrobcov, sú 
vylúčené. Uvedené rozhodnutie je časovo 
obmedzené a zahŕňa podrobný časový 
harmonogram s opatreniami na postupné 
ukončenie kapacitného mechanizmu, ako 
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aj s predpokladaným dátumom jeho 
úplného zrušenia.

Or. en

Odôvodnenie

Ak kapacitné mechanizmy nie sú dobre navrhnuté a nemajú dočasnú povahu, môžu spôsobiť 
výrazné deformácie trhu. Preto sa nesmú používať ako záchranné opatrenie pre konvenčnú 
kapacitu výroby elektriny a môžu sa zavádzať len ako posledná možnosť.

Pozmeňujúci návrh 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Členské štáty môžu v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty zaviesť kapacitné 
mechanizmy.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade s 
ustanoveniami tohto článku a s 
pravidlami Únie o štátnej pomoci zaviesť 
kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty zaviesť kapacitné 
mechanizmy.

Or. pl

Odôvodnenie

Dodávanie kapacity je takisto trhovým mechanizmom.

Pozmeňujúci návrh 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty zaviesť kapacitné 
mechanizmy.

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie štátnej pomoci by sa malo uplatňovať v súlade s dynamickým trhovo 
orientovaným prístupom a malo by odrážať skutočnosť, že platby podľa kapacity by 
nevytvárali hospodársku výhodu, lebo predstavujú odmenu za príspevok k bezpečnosti 
dodávok. V tomto ohľade by kapacitný mechanizmus nepredstavoval dotáciu pre výrobcov 
a subjekty riadiace odber, ale spravodlivý nástroj určený na deľbu zodpovednosti za 
bezpečnosť dodávok medzi poskytovateľmi kapacity a PPS.

Pozmeňujúci návrh 1018
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
členské štáty pripravia plán s primeranými 
opatreniami na riešenie týchto problémov, 
ktorý sa realizuje najneskôr do piatich 
rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
členské štáty pripravia plán s primeranými 
opatreniami na riešenie týchto problémov, 
ktorý sa realizuje najneskôr do piatich 
rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
hospodársky pomocou opatrení podľa 
článku 18 ods. 3, môžu členské štáty 
v súlade s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie o štátnej pomoci 
zaviesť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1021
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom plánu v zmysle odseku 1 je 
štrukturálne a trvalé riešenie problému 
s primeranosťou zdrojov jedným alebo 
viacerými z týchto spôsobov:

a) ďalšia kapacita na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov;

b) energetická efektívnosť;

c) riadenie odberu;

d) uskladnenie;

e) prepojenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1022
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
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Článok 23 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri návrhu kapacitných 
mechanizmov členské štáty zahrnú aj 
doložku o vystúpení, ustanovenie 
umožňujúce účinné postupné vyradenie 
kapacitného mechanizmu, ak sa pri 
posudzovaní primeranosti zdrojov 
preukáže, že problém s primeranosťou už 
viac neexistuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1023
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – bod 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do realizácie plánu v zmysle 
odseku 1 môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie v oblasti štátnej 
pomoci zaviesť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1024
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – bod 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri návrhu kapacitných 
mechanizmov členské štáty prisúdia 
zdrojom prioritu podľa toho, aké sociálne, 
hospodárske a environmentálne výhody 
prinášajú.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Cieľom plánu v zmysle odseku 1 je 
štrukturálne a trvalé riešenie problému 
s primeranosťou zdrojov, a to najmä 
plánovaním podpory a prostredníctvom 
investícií v týchto oblastiach:

a) ďalšia kapacita na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov;

b) energetická efektívnosť;

c) riadenie odberu;

d) uskladnenie;

e) prepojenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1026
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (new)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Kapacitné mechanizmy sa môžu 
zaviesť iba vtedy, keď sú štruktúrované 
ako: trhové, transparentné, technologicky 
neutrálne a otvorené.

Or. de

Odôvodnenie

Na zabezpečenie európskeho a koordinovaného prístupu by sa v tomto nariadení mali 
stanoviť zásady dizajnu pre kapacitné mechanizmy.
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Pozmeňujúci návrh 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Do realizácie plánu v zmysle 
odseku 1 môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie v oblasti štátnej 
pomoci zaviesť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1028
Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými 
členskými štátmi, s ktorými je prepojená 
jeho elektrizačná sústava.

2. Kapacitné mechanizmy vo forme 
strategických rezerv s kapacitami 
uchovávanými mimo trhu:
a) sa nasadzujú len vtedy, ak nedošlo 
k vyrovnaniu denných a vnútrodenných 
trhov a prevádzkovatelia prenosových 
sústav vyčerpali svoje vyrovnávacie zdroje 
na vytvorenie rovnováhy medzi dopytom 
a ponukou;
b) zabezpečujú, že počas obdobia, keď sa 
nasadili strategické rezervy, boli odchýlky 
zúčtované organizátormi trhu aspoň ako 
technické cenové obmedzenia podľa 
článku 9;
c) sú otvorené aj pre výrobné kapacity 
s emisiami 450 g CO2/kWh alebo vyššími, 
aby sa umožnil spravodlivý prechod;
d) neumožňujú poskytovateľom kapacity, 
ktorí prejdú do strategickej rezervy, vrátiť 
sa na trh.
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Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie emisnej normy ide ruka v ruke so stanovením realisticky ambicióznych prahových 
úrovní.

Pozmeňujúci návrh 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými 
členskými štátmi, s ktorými je prepojená 
jeho elektrizačná sústava.

2. Kapacitné mechanizmy vo forme 
strategických rezerv s kapacitami 
uchovávanými mimo trhu:

a) sa nasadzujú len vtedy, ak nedošlo 
k vyrovnaniu denných a vnútrodenných 
trhov a prevádzkovatelia prenosových 
sústav vyčerpali svoje vyrovnávacie zdroje 
na vytvorenie rovnováhy medzi dopytom 
a ponukou;

b) zabezpečujú, že počas obdobia, keď sa 
nasadili strategické rezervy, boli odchýlky 
zúčtované organizátormi trhu aspoň ako 
technické cenové obmedzenia podľa 
článku 9;
c) sú otvorené aj pre výrobné kapacity 
s emisiami 550 g CO2/kWh alebo vyššími, 
aby sa umožnil spravodlivý prechod;
d) neumožňujú poskytovateľom kapacity, 
ktorí prejdú do strategickej rezervy, vrátiť 
sa na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1030
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava, s agentúrou a tiež so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane spotrebiteľských 
organizácií. Pred predložením návrhu 
kapacitného mechanizmu na verejnú 
konzultáciu národný regulačný orgán 
posúdi vplyv kapacitného mechanizmu na 
ceny energie, a najmä na ceny energie pre 
odberateľov elektriny v domácnosti. 
Posúdenie vplyvu sa uverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1031
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava, a to najmä pokiaľ ide 
o posilnenie regionálnej účasti 
a cezhraničného obchodu za trhových 
podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1032
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane 
spotrebiteľských organizácií a so
susednými členskými štátmi, s ktorými je 
prepojená jeho elektrizačná sústava.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1033
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými 
členskými štátmi, s ktorými je prepojená 
jeho elektrizačná sústava.

2. Rozhodnutie členského štátu 
zaviesť kapacitný mechanizmus musí
vychádzať z posúdenia primeranosti 
vykonaného príslušným členským štátom 
v súlade metodikou posudzovania 
primeranosti na úrovni EÚ, vypracovanou 
ENTSO pre elektrinu.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty ako subjekty s konečnou zodpovednosťou za bezpečnosť dodávok elektrickej 
energie monitorujú primeranosť zdrojov na svojom území a vykonávajú svoje vlastné 
posúdenia primeranosti a štúdie, z ktorých vychádzajú pri rozhodovaní, či vo svojej sústave 
zavedú kapacitné mechanizmy alebo nie. Preto sú potrebné spoločné pravidlá a metodiky EÚ 
na posudzovanie primeranosti výroby.

Pozmeňujúci návrh 1034
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 
štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie so všetkými zainteresovanými 
stranami vrátane susedných členských 
štátov, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. 
Objem kapacity odovzdaný do 
mechanizmu nesmie ísť nad rámec toho, 
čo je potrebné na riešenie problému.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1036
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu, ďalšie 
deformácie, ktorými by sa zvýšili náklady 
na dekarbonizáciu, brániť v plnení cieľov 
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nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

stanovených v smernici o obnoviteľných 
zdrojoch energie ani obmedzovať 
cezhraničný obchod a musia byť 
nediskriminačné a otvorené pre všetky 
technológie výroby, kapacity spojovacích 
vedení, riadenia odberu, uskladnenia 
a energetickej efektívnosti. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému. Kapacitné 
mechanizmy musia byť navrhnuté tak, 
aby boli čo najmenej rušivé, náklady sa 
musia spravodlivo prerozdeliť a nesmú 
znamenať neprimerané zaťaženie najmä 
pre spotrebiteľov, ktorí čelia energetickej 
chudobe.
Poskytovatelia výrobnej kapacity sa 
vyberajú na základe transparentných 
kritérií vrátane kritérií flexibility 
a najmenších nákladov pre spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1037
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému. Ak sa pri 
posudzovaní primeranosti zdrojov na 
európskej úrovni nezistil problém 
s primeranosťou zdrojov, členský štát 
nesmie uplatniť kapacitné mechanizmy. 
Kapacitné mechanizmy sa uplatňujú 
najviac na obdobie štyroch rokov.
Každé štyri roky členské štáty posúdia 
svoje kapacitné mechanizmy a najmä:
a) mieru podpory zo strany 
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poskytovateľov kapacity,
b) objem kapacity odovzdaný do 
mechanizmu;
c) kritériá návrhu mechanizmu vrátane 
kritéria udržateľnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Ak kapacitné mechanizmy nie sú dobre navrhnuté a nemajú dočasnú povahu, môžu spôsobiť 
výrazné deformácie trhu. Preto sa nesmú používať ako záchranné opatrenie pre konvenčnú 
kapacitu na výrobu elektriny.

Pozmeňujúci návrh 1038
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
otvorené pre všetky technológie výroby, 
uskladnenia a riadenia odberu vrátane 
prevádzkovateľov nachádzajúcich sa 
v iných členských štátoch, pokiaľ to nie je 
technicky nerealizovateľné. Nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1039
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
trhovo orientované a nesmú vytvárať 
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a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

žiadne neodôvodnené narušenia trhu ani
obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na riešenie problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1040
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
navrhnuté tak, aby nevytvárali zbytočné 
narušenia trhu a neobmedzovali
cezhraničný obchod. Objem kapacity 
odovzdaný do mechanizmu nesmie ísť nad 
rámec toho, čo je potrebné na riešenie 
problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1041
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
navrhnuté tak, aby nevytvárali zbytočné 
narušenia trhu a neobmedzovali
cezhraničný obchod. Objem kapacity 
odovzdaný do mechanizmu nesmie ísť nad 
rámec toho, čo je potrebné na riešenie 
problému.

Or. en
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Odôvodnenie

Prihovárame sa za to, aby zásady návrhu kapacitných mechanizmov (CRM) obsahovali aj 
povinnosť mať stanovené jasné pravidlá a postupy na ukončenie CRM, len čo pominú dôvody 
na ich zavedenie. Je tiež potrebné stanoviť jasnú lehotu na harmonizáciu existujúcich CRM 
s týmto návrhom, aby nedošlo k žiadnym nedorozumeniam vo vzťahu medzi existujúcimi 
a novými CRM. V novom znení sa špecifikujú požiadavky na návrh CRM tak, aby sa obmedzil 
ich vplyv na trh.

Pozmeňujúci návrh 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
navrhnuté tak, aby nevytvárali zbytočné 
narušenia trhu a neobmedzovali
cezhraničný obchod. Objem kapacity 
odovzdaný do mechanizmu nesmie ísť nad 
rámec toho, čo je potrebné na riešenie 
problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1043
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy musia byť 
navrhnuté tak, aby nevytvárali narušenia 
trhu a neobmedzovali cezhraničný obchod. 
Objem kapacity odovzdaný do 
mechanizmu nesmie ísť nad rámec toho, čo 
je potrebné na riešenie problému.

Or. en
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Odôvodnenie

Súčasťou návrhu kapacitných mechanizmov je aj povinnosť mať stanovené jasné pravidlá 
a postupy na ukončenie kapacitných mechanizmov, len čo pominú dôvody na ich zavedenie. Je 
tiež potrebné stanoviť jasnú lehotu na harmonizáciu existujúcich kapacitných mechanizmov 
s navrhovaným nariadením.

Pozmeňujúci návrh 1044
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať neprimerané narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1045
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať narušenia trhu a obmedzovať 
cezhraničný obchod. Objem kapacity 
odovzdaný do mechanizmu nesmie ísť nad 
rámec toho, čo je potrebné na riešenie 
problému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1046
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Decentralizované zdroje a riadenie 
odberu musia mať nediskriminačný 
prístup ku kapacitným mechanizmom 
a v každom mechanizme sa musia odrážať 
ich štrukturálne výhody;

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby kapacitné mechanizmy boli otvorené pre všetkých účastníkov trhu, a to 
aj cezhranične, a aby zahŕňali kritériá flexibility, ktoré im umožnia účinne poskytovať 
kapacitu urýchlene a vo flexibilných objemoch.

Pozmeňujúci návrh 1047
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Pri certifikovaní kapacít sa berú 
do úvahy osobitné charakteristiky 
flexibility na strane dopytu a uskladnenia 
energie, a to aj vo vymedzení produktov 
a v požiadavkách predbežného schválenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(4) Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Domáce zdroje energie znižujú závislosť od vývozu.

Pozmeňujúci návrh 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Kapacitné mechanizmy zaisťujú bezpečnosť dodávok. Preto nie je celkom jasné, prečo sa v 
tejto súvislosti používa klimatické kritérium. Stanovenie takejto limitnej hodnoty CO2 vedie k 
vysokým dodatočným nákladom. Znižovanie emisií skleníkových plynov upravuje európsky 
systém obchodovania s emisiami.
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Pozmeňujúci návrh 1050
Janusz Korwin-Mikke

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 

vypúšťa sa
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mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. pl

Odôvodnenie

Emisnou normou 550 sa oslabuje cenový signál EU ETS ako hlavného politického nástroja na 
dekarbonizáciu a takisto sa zavádza regulácia, ktorá nie je technologicky neutrálna. Emisnou 
normou 550 sa uprednostňujú plynové jednotky, čím sa oslabuje energetická nezávislosť 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
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Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1056
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom zavádzania kapacitných mechanizmov je riešenie otázky primeranosti výroby energie 
a ako také by malo vychádzať z technologicky neutrálneho prístupu. Mali by sa tiež stanoviť 
jasné pravidlá účinného vyraďovania kapacitných mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 1057
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Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Pozmeňujúci návrh 1058
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 

vypúšťa sa
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Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1059
Markus Pieper

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Návrh kapacitných mechanizmov by mal byť technologicky neutrálny a nediskriminačný voči 
konkrétnym konvenčným elektrárňam. Z hospodárskeho hľadiska by toto ustanovenie bolo 
neefektívne. Okrem toho, účelom kapacitných mechanizmov je bezpečnosť dodávok. Zahrnutie 
kritérií ochrany klímy do návrhu kapacitných mechanizmov je zbytočným miešaním dvoch 
odlišných tém, keďže znižovanie emisií CO2 sa už rieši v rámci európskeho systému 
obchodovania s emisiami (ETS).

Pozmeňujúci návrh 1060
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Systém ETS EÚ je kľúčovým nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci 
politiky v oblasti zmeny klímy. Zahrnutie emisnej normy do nariadenia o elektrine je 
neodôvodnené, keďže vychádza z článku 194 ZFEÚ, v ktorom sa spomína len energetická 
politika. Okrem toho, diskriminačná emisná norma je v rozpore s článkom 194 ods. 2, 
v ktorom sa členským štátom udeľuje právo, aby si svoj energetický mix určovali sami. 
V súčasnej podobe by táto emisná norma znamenala vylúčenie veľkého podielu konvenčných 
zdrojov energie z akéhokoľvek trhu s kapacitami

Pozmeňujúci návrh 1063
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
Výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac sa počas obdobia 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1064
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh.
Existujúca výrobná kapacita s emisiami
650 gramov CO2/kWh alebo viac sa po 
uplynutí piatich rokov od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia nemôže začleniť 
do kapacitných mechanizmov.
Existujúca výrobná kapacita s emisiami 
600 gramov CO2/kWh alebo viac sa 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov po uplynutí 10 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Existujúca výrobná kapacita s emisiami 
550 gramov CO2/kWh alebo viac sa 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov po uplynutí 15 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Zariadenia, v ktorých sa spaľujú 
odpadové plyny vrátane plynov z vysokých 
pecí nepodliehajú emisnému limitu CO2, 
keďže sa zohľadňuje účinné získavanie 
energie z odpadových plynov a jeho 
prínosy pre životné prostredie, ako aj 
skutočnosť, že vysoký obsah CO2

v odpadových plynoch sa prenáša 
z priemyselných procesov, napríklad 
z výroby ocele (podľa nariadenia 
o monitorovaní a nahlasovaní tzv. 
inherentný CO2).
Emisný faktor CO2 zariadenia na výrobu 
elektrickej energie vychádza z čistej 
účinnosti pri menovitej kapacite za 
podmienok podľa ISO.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1065
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie
nižšie než 550 gramov CO2/kWh v prípade 
zariadení s menovitou kapacitou menšou 
ako 200 MW a nižšie ako 450 gramov 
CO2/kWh v prípade zariadení s väčšou 
kapacitou. Výrobná kapacita s emisiami 
550 gramov CO2/kWh alebo viac sa po 
uplynutí piatich rokov od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia nemôže začleniť 
do kapacitných mechanizmov.
Pri výpočte CO2/kWh v prvom pododseku 
sa vychádza z čistej účinnosti pri 
menovitej kapacite za podmienok ISO.

Or. en

Odôvodnenie

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Pozmeňujúci návrh 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

4. Výrobná kapacita je oprávnená na 
účasť na kapacitnom mechanizme iba 
vtedy, ak:
a) jej celkový objem emisií skleníkových 
plynov na kilowatthodinu elektrickej 
energie vyrobenej v danom zariadení od 
[OP: dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] nepresahuje 350 g 
ekvivalentu CO2; a
b) dokáže zvyšovať a znižovať výkon 
podľa zaťaženia aspoň o 5 % svojej 
kapacity za minútu.
Poskytovatelia kapacity musia dodržiavať 
normy kvality životného prostredia
a najlepšie dostupné techniky (BAT), aby 
sa mohli zúčastniť na kapacitných 
mechanizmoch.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované kritériá udržateľnosti priamo ohrozia záväzky EÚ v oblasti klímy, keďže 
ponechávajú otvorenú možnosť dotovať niektoré relatívne vysokoúčinné zariadenia na výrobu 
elektrickej energie z čierneho (a prípadne hnedého) uhlia rekuperáciou tepla (t. j. 
kombinovanej výroby tepla a elektriny) a elektrární na spaľovanie biomasy. Je dôležité znížiť 
úroveň emisií na 350 g CO2/kWh a zabezpečiť, aby sa táto úroveň časom znižovala. 
Odmeňovanie kapacity by sa malo zaručiť, len ak prispieva k stabilite systému, a kľúčovým 
spôsobom, ako to zabezpečiť, je flexibilita.

Pozmeňujúci návrh 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 

4. Členské štáty uplatňujúce 
kapacitné mechanizmy môžu obmedziť 
cezhraničnú účasť výrobných kapacít
s emisiami 550 gramov CO2/kWh alebo 
viac.
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nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1068
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

4. Výrobná kapacita je oprávnená na 
účasť na kapacitnom mechanizme iba 
vtedy, ak sú jej emisie nižšie než 350
gramov CO2/kWh. Zúčastnené elektrárne 
musia spĺňať európske normy v oblasti 
kvality ovzdušia vrátane referenčných 
dokumentov o najlepších dostupných 
technikách podľa smernice 2010/75/EÚ 
o priemyselných emisiách. Výroba 
jadrovej energie je oprávnená, len ak 
všetky náklady na zneškodňovanie 
odpadu, vyraďovanie z prevádzky 
a zodpovednosť v plnej miere nesie 
prevádzkovateľ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1069
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh.
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alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

Or. de

Odôvodnenie

Ak by sa prahová hodnota 550 gramov uplatňovala iba na nové zariadenia, odstránila by sa 
väčšina nevýhod tejto prahovej hodnoty. Investície z minulosti by sa neznehodnotili a trhy s 
kapacitami by sa mohli naďalej riadiť, keďže všetky existujúce zariadenia na trhu by boli trhu 
s kapacitami k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 1070
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
V prípade kombinovanej výroby tepla 
a elektriny sa musí do výpočtu 
špecifických emisií zahrnúť 
vyprodukované teplo aj elektrina. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1071
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Okrem 
toho sa uprednostňujú kapacity na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov spojené 
s uskladnením energie. Výrobná kapacita 
s emisiami 550 gramov CO2/kWh alebo 
viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa podporila dekarbonizácia v tomto odvetví, mala by sa uprednostňovať výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov pripojiteľných do siete. Tým sa podnietia investície do výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov pripojiteľných do siete a väčšia modernizácia v sektore výroby 
elektriny.

Pozmeňujúci návrh 1072
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Okrem 
toho by sa mali uprednostňovať 
nákladovo efektívne kapacity na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov spojené 
s uskladnením energie. Výrobná kapacita 
s emisiami 550 gramov CO2/kWh alebo 
viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
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nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. 
V prípade kombinovanej výroby tepla 
a elektriny sa musí vo výpočte 
špecifických emisií zohľadniť 
vyprodukované teplo aj elektrina. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1074
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 

4. Výrobná kapacita je oprávnená na 
účasť na kapacitnom mechanizme iba 
vtedy, ak sú jej emisie nižšie než 350
gramov CO2/kWh a ak dokáže zvyšovať 
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nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

a znižovať výkon podľa zaťaženia aspoň 
o 5 % svojej kapacity za minútu.

Or. en

Odôvodnenie

Kapacitné mechanizmy musia zahŕňať kritériá flexibility, ktoré im umožnia efektívne 
poskytovať kapacitu urýchlene a vo flexibilných objemoch.

Pozmeňujúci návrh 1075
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh pri 
výpočte s odkazom na menovitý základ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1076
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
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prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov po uplynutí 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia alebo po uplynutí piatich 
rokov v prípade elektrární, ktoré sú 
súčasťou strategických rezerv.

Or. en

Odôvodnenie

Postupné odstavenie elektrární, ktoré sú najväčšími zdrojmi znečisťovania, má zásadný 
význam pre dosiahnutie európskeho cieľa v oblasti emisií, preto by sa malo predložiť 
zavedenie emisnej normy pre existujúce kapacity výroby elektrickej energie s 5-ročnou 
výnimkou pre elektrárne, ktoré sú súčasťou strategických rezerv, keďže ide o oveľa menej 
rušivý mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh 1077
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme inom ako strategická rezerva
iba vtedy, ak sú jej emisie nižšie než 550 
gramov CO2/kWh. Výrobná kapacita 
s emisiami 550 gramov CO2/kWh alebo 
viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov iných ako strategické 
rezervy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1078
Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme inom ako strategická rezerva
iba vtedy, ak sú jej emisie nižšie než 550 
gramov CO2/kWh. Výrobná kapacita 
s emisiami 550 gramov CO2/kWh alebo 
viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Odôvodnenie

Strategické rezervy sú mimo trhu a uvádzajú sa do činnosti len za výnimočných okolností. 
Aktivácia týchto rezerv je zriedkavá a s ňou súvisiace emisie nie sú významné. Strategické 
rezervy slúžia na zabezpečenie vyrovnania denných trhov.

Pozmeňujúci návrh 1079
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa počas obdobia piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 600 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 600 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa po uplynutí 10 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
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nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1080
Jerzy Buzek

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Odchylne od predchádzajúceho 
odseku v členských štátoch, kde sa v roku 
[2015] vyrobilo viac ako [20 %] elektrickej 
energie z pevných fosílnych palív a HDP 
na obyvateľa pri trhovej cene nepresiahol 
60 % priemerného HDP Európskej únie 
na obyvateľa pri trhovej cene1a, sú 
existujúce výrobné kapacity a nové 
výrobné kapacity, v prípade ktorých bolo 
konečné investičné rozhodnutie prijaté 
najneskôr [jeden rok] po [OP: entry into 
force], oprávnené na účasť na 
kapacitných mechanizmoch, aj ak ich 
emisie presahujú 550 gramov CO2/kWh, 
pokiaľ je podľa posúdenia príslušným 
vnútroštátnym orgánom ohrozená 
bezpečnosť dodávok.

V dotknutých členských štátoch sa 
výrobná kapacita s emisiami 550 gramov 
CO2/kWh alebo viac nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov po uplynutí [15 
rokov] od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Po uplynutí piatich rokov od [15 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
môžu príslušné členské štáty začleniť do 
kapacitných mechanizmov výrobnú 
kapacitu s emisiou 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac, pokiaľ na základe posúdenia 
príslušným vnútroštátnym orgánom 
ohrozenie bezpečnosti dodávok pretrváva.

_________________
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1a Uvedené kritériá by mali spĺňať tieto 
členské štáty: Bulharsko, Česká 
republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko.

Or. en

Odôvodnenie

V novej emisnej norme na úrovni pod 550 gramov CO2/kWh (EPS 550) sa nezohľadňujú 
rozdiely v energetickom mixe v rámci EÚ, preto by sa mala zmeniť tak, aby bola zaistená 
bezpečnosť dodávok vo všetkých členských štátoch. Kapacitné mechanizmy v konkrétnych 
členských štátoch sú potrebné na stimulovanie investícií do nových kapacít a na zachovanie 
funkčnosti existujúcich konvenčných kapacít.

Pozmeňujúci návrh 1081
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Keď si členský štát želá zaviesť 
kapacitný mechanizmus, usporiada 
súťažné ponukové konanie pre 
poskytovateľov kapacity. Toto súťažné 
ponukové konanie zahŕňa súbor jasných 
a transparentných kritérií týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia s cieľom 
uprednostniť zdroje kapacity s najväčšou 
udržateľnosťou a energickou 
efektívnosťou vrátane riadenia odberu. 
Kritériá súťažného ponukového konania 
musia zahŕňať aj kritériá flexibility. 
Oprávnené kapacity by mali byť schopné 
zvyšovať a znižovať výkon podľa 
zaťaženia aspoň o 5 % svojej kapacity za 
minútu. Aby poskytovatelia kapacity 
mohli predložiť ponuku, musia 
dodržiavať normy kvality životného 
prostredia EÚ a pri prevádzke sa nesmú 
presiahnuť úrovne emisií zodpovedajúce 
najlepším dostupným technikám (BAT) 
a hornej hranici úrovní energetickej 
efektívnosti BAT (podľa toho, ktoré sú 
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prísnejšie) podľa všetkých relevantných 
záverov o BAT určených pre nové 
zariadenia, ktoré majú byť súčasťou 
kapacitných mechanizmov.

Or. en

Odôvodnenie

Ak kapacitné mechanizmy nie sú dobre navrhnuté a nemajú dočasnú povahu, môžu spôsobiť 
výrazné deformácie trhu. Preto sa nesmú používať ako záchranné opatrenie pre bežné 
výrobné kapacity. Je veľmi dôležité, aby takéto mechanizmy boli otvorené pre všetkých 
účastníkov trhu, a to aj cez hranice, a aby zahŕňali kritériá flexibility, ktoré im umožnia 
efektívne poskytovať kapacitu urýchlene a vo flexibilných objemoch.

Pozmeňujúci návrh 1082
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak z posúdenia vplyvu vyplynie, že 
sú potrebné kapacitné mechanizmy, musia 
byť v procese výberu poskytovateľov 
výrobnej kapacity zahrnuté kritériá 
flexibility. Cieľom týchto kritérií je 
maximalizovať schopnosť zmeny výkonu 
a minimalizovať potrebnú úroveň 
stabilného výkonu elektrární, ktoré 
požívajú výhody kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutím kritérií flexibility do výberového procesu poskytovateľov kapacity sa zabezpečí, 
aby sa pomoc udeľovala najefektívnejším záložným kapacitám. Kritériá týkajúce sa 
maximalizovania možnej zmeny výkonu dostupnej kapacity a zníženia dolnej hranice 
nastavenia u poskytovateľov kapacity prispejú k riešeniu problému s nadmernou kapacitou 
neflexibilných zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh 1083
Massimiliano Salini
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na výrobné kapacity s emisiami 
550 gramov CO2/kWh, v prípade ktorých 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté pred (OP-entry into force), sa tieto 
podmienky retroaktívne nevzťahujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1084
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. V rámci kapacitných mechanizmov 
sa odmeňujú rovnako príspevky zo 
všetkých zdrojov vrátane flexibility na 
strane dopytu a agregovaných zdrojov. 
Stanovujú sa v nich jasné ustanovenia 
o nediskriminačnom vymedzení produktov 
a zahŕňajú požiadavky predbežného 
schválenia. Kapacitné mechanizmy 
odrážajú štrukturálne výhody 
distribuovaných zdrojov a zdrojov na 
strane dopytu.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby takéto mechanizmy boli otvorené pre všetkých účastníkov trhu, a to aj 
cez hranice, a aby zahŕňali kritériá flexibility, ktoré im umožnia efektívne poskytovať kapacitu 
urýchlene a vo flexibilných objemoch.

Pozmeňujúci návrh 1085
Massimiliano Salini
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Ak sa pri posudzovaní 
primeranosti výroby pre členský štát, 
vykonanom v súlade so zásadami 
uvedenými v článku 19, preukážu závažné 
a pretrvávajúce problémy s bezpečnosťou 
dodávok, členský štát môže požiadať 
o dočasnú výnimku z uplatňovania článku 
23 ods. 4 pre existujúcu výrobnú kapacitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1086
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Kapacitné produkty by sa mali
vymedzovať s časovým horizontom 
najviac 4 rokov. Rovnaká dĺžka trvania 
zmluvy by mala byť prístupná pre všetky 
zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 

vypúšťa sa
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štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1089
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy. Členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy ani na 
trhoch s regulovanými cenami alebo 
cenovými stropmi, pokiaľ nedosiahli svoje 
ciele v oblasti prepojenia alebo pokiaľ sa 
sieťové predpisy a usmernenia plne 
nevykonávajú a neuplatňujú.

Or. en
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Odôvodnenie

Kapacitné mechanizmy by sa nemali zavádzať na trhoch, ktoré ešte nie sú plne otvorené a kde 
chýba kapacita prepojenia.

Pozmeňujúci návrh 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak si členský štát želá zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí vysvetliť 
jeho súlad s posudzovaním primeranosti
zdrojov na európskej úrovni, najmä pokiaľ 
ide o jeho odôvodnenie, rozsah, začiatok, 
ukončenie a viacročné vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1091
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak vnútroštátne posudzovanie 
primeranosti zdrojov nezistilo problém
primeranosti zdrojov, členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak vnútroštátne posudzovanie 
primeranosti zdrojov nezistilo problém
primeranosti zdrojov, členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu nezohľadňuje zásadu subsidiarity. Aj keď monitorovanie 
a posudzovanie primeranosti zdrojov na európskej úrovni je potrebné a mohlo by byť 
prospešné, malo by len dopĺňať a podporovať vnútroštátne posudzovanie.

Pozmeňujúci návrh 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak vnútroštátne posudzovanie 
primeranosti zdrojov nezistilo problém
primeranosti zdrojov, členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak vnútroštátne posudzovanie 
primeranosti zdrojov nezistilo problém
primeranosti zdrojov, členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na vnútroštátnej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

Or. pl

Odôvodnenie

Hlavným referenčným bodom pri zavádzaní kapacitných mechanizmov by malo byť 
posudzovanie primeranosti zdrojov vykonávané na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 1096
Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Členské štáty môžu uplatniť 
kapacitné mechanizmy, ak sú v súlade 
s usmerneniami ES o štátnej pomoci na 
ochranu životného prostredia 
a v energetike na roky 2014 – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1097
Françoise Grossetête
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Členské štáty pri rozhodovaní 
o uplatnení kapacitných mechanizmov 
berú do úvahy výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak chce členský štát zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí vysvetliť 
jeho súlad s posúdeniami primeranosti 
zdrojov, najmä pokiaľ ide o odôvodnenie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1099
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak vnútroštátne posudzovanie 
primeranosti zdrojov nezistilo problém
primeranosti zdrojov, členské štáty nesmú 
uplatniť kapacitné mechanizmy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pri návrhu kapacitných 
mechanizmov členské štáty zahrnú aj 
doložku o vystúpení, ustanovenie 
umožňujúce účinné postupné vyradenie 
kapacitného mechanizmu, ak sa pri 
posudzovaní primeranosti zdrojov 
preukáže, že problém s primeranosťou už 
viac neexistuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty môžu uplatniť 
kapacitné mechanizmy, ak ešte nie je 
dosiahnutá dostatočná úroveň prepojenia 
a ak je to odôvodnené výsledkami 
vnútroštátneho posudzovania 
primeranosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1102
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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5a. Kapacitné mechanizmy musia byť 
navrhnuté tak, aby bolo možné ich účinné 
vyradenie, keď už problém 
s primeranosťou viac neexistuje. Na tento 
účel kapacitné mechanizmy obsahujú 
konkrétnu doložku o vystúpení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1103
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak sa zavádzajú kapacitné 
mechanizmy, musia byť dobre navrhnuté: 
trhovo orientované, technologicky 
neutrálne, otvorené pre existujúce aj nové 
zariadenia, otvorené pre cezhraničnú 
účasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pri návrhu kapacitných 
mechanizmov členské štáty zohľadnia 
environmentálny cieľ postupne ukončiť 
dotácie škodlivé pre životné prostredie 
alebo hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1105
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Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23a

Pri návrhu kapacitných mechanizmov 
členské štáty zahrnú aj doložku 
o vystúpení, ustanovenie umožňujúce 
účinné postupné vyradenie kapacitného 
mechanizmu, ak sa pri posudzovaní 
primeranosti zdrojov preukáže, že problém 
primeranosti už viac neexistuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1106
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24 vypúšťa sa

Existujúce mechanizmy

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into 
force of this Regulation] uplatňujú 
kapacitné mechanizmy, ich prispôsobia 
tak, aby boli v súlade s ustanoveniami 
článkov 18, 21 a 23 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1107
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 18a,
21 a 23 tohto nariadenia. Bez toho, aby 
bolo dotknuté okamžité uplatňovanie 
požiadaviek týkajúcich sa emisných 
limitov a flexibility uvedených v odseku 
23, členské štáty do [dva roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
preskúmajú existujúce kapacitné 
mechanizmy a súvisiace zmluvné 
a administratívne opatrenia a uvedú ich 
do súladu s ustanoveniami tohto 
nariadenia. Komisii predložia podrobnú 
správu o výsledkoch tohto preskúmania 
a o prijatých opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa vytvorili rovnaké podmienky, existujúce mechanizmy trhu s kapacitou je potrebné čo 
najskôr zosúladiť so všeobecnými ustanoveniami.

Pozmeňujúci návrh 1108
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia, a to do [dvoch] 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Je vhodné stanoviť jasnú lehotu na prispôsobenie existujúcich kapacitných mechanizmov 
predloženému nariadeniu a ich uvedenie do súladu s ním.

Pozmeňujúci návrh 1109
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia, a to do [dvoch] 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné stanoviť jasnú lehotu na prispôsobenie existujúcich kapacitných mechanizmov 
predloženému nariadeniu a ich uvedenie do súladu s ním.

Pozmeňujúci návrh 1110
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia, a to do dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme legislatívnej jednoznačnosti je potrebné stanoviť lehotu, po ktorej existujúce 
mechanizmy musia byť v súlade s pravidlami navrhovanými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 1111
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia, a to do dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 714/2009

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 a 
23 tohto nariadenia. 

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich do 31. decembra 2030
prispôsobia tak, aby boli v súlade s 
ustanoveniami článkov 18, 21 a 23 tohto 
nariadenia.

Or. pl

Odôvodnenie

Cieľom navrhnutého pozmeňujúceho návrhu je dodržiavanie zásady oprávneného 
očakávania, na základe ktorej by sa vyžadovalo stanovenie zodpovedajúceho prechodného 
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obdobia, v rámci ktorého by sa členským štátom umožnilo prispôsobiť kapacitné mechanizmy 
požiadavkám vyplývajúcim z nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich do 31. decembra 2030
prispôsobia tak, aby boli v súlade 
s ustanoveniami článkov 18, 21 a 23 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich do 31. decembra 2030
prispôsobia tak, aby boli v súlade 
s ustanoveniami článkov 18, 21 a 23 tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa stanoviť primerané prechodné obdobie pre členské štáty, ktoré uplatnia kapacitný 
mechanizmus k dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o elektrine.

Pozmeňujúci návrh 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin



PE609.625v01-00 188/189 AM\1133367SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into 
force of this Regulation] uplatňujú 
kapacitné mechanizmy, ich prispôsobia 
tak, aby boli v súlade s ustanoveniami 
článkov 18, 21 a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a

Do 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia sa vytvorí 
Poradný výbor pre koncepciu trhu 
s elektrinou. Tento poradný výbor bude 
pozostávať z expertov na vysokej úrovni 
z členských štátov EÚ a z relevantnej 
a vyváženej skupiny expertov z odvetvia 
energetiky vrátane verejnoprospešných 
služieb, investorov, poskytovateľov 
technológií, prevádzkovateľov sústav, 
skupín na ochranu klímy, zástupcov 
spotrebiteľov a zástupcov miestnych 
energetických spoločenstiev.

Poradný výbor poskytne Komisii potrebné 
odborné poznatky a prehľad a bude tak 
radiť a pomáhať Komisii pri posudzovaní 
výziev súvisiacich so súčasnou 
koncepciou trhu s energiou a s prípravou 
budúcich politických iniciatív v tejto 
oblasti. Bude to robiť podľa potreby 
formulovaním stanovísk, odporúčaní 
alebo správ.
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Do 24 mesiacov od vytvorenia poradného 
výboru by Európska komisia mala vyvodiť 
závery z diskusie prostredníctvom 
oznámenia, v ktorom uvedie strategické 
priority európskeho trhu s elektrinou, 
ktorý bude schopný priťahovať investície 
potrebné na udržateľnú, bezpečnú 
a finančne dostupnú transformáciu 
energetiky.

Or. en
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