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Pozmeňujúci návrh 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49 vypúšťa sa

Európsky subjekt prevádzkovateľov 
distribučných sústav

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure
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Pozmeňujúci návrh 1362
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu. Pokiaľ ide o otázky 
s medziodvetvovým významom, subjekt 
PDS EÚ zabezpečí pre prevádzkovateľov 
distribučných sústav elektrickej energie 
koordináciu v rovnocennom postavení 
s prevádzkovateľmi distribučných sústav 
plynu, a zastupuje ich permanentný stály 
výbor až do zriadenia rovnocenného 
subjektu, aký zastupuje PDS pre plyn 
a stanovenia postupov spolupráce medzi 
týmito dvomi subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1363
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1364
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, ktorí sú oddelení 
podľa ustanovení článku 35 [prepracované 
znenie smernice 2009/72/ES podľa návrhu 
COM(2016) 864/2] alebo ktorí sú 
finančne oddelení a úplne nezávislí od 
energeticky významných subjektov podľa 
ustanovení článku [50c], spolupracujú na 
úrovni Únie prostredníctvom európskeho 
subjektu prevádzkovateľov distribučných 
sústav (ďalej len „subjekt PDS EÚ“) 
s cieľom podporovať dobudovanie a 
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a 
podporiť optimálne riadenie a 
koordinovanú prevádzku distribučných a 
prenosových sústav. Prevádzkovatelia 
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PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

distribučných sústav, ktorí sa chcú 
podieľať na subjekte PDS EÚ, sa stanú 
registrovanými členmi subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1365
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu. Rozhodovací proces zabezpečí 
pomerné geografické zastúpenie PDS 
v subjekte PDS EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby boli PDS pomerne geograficky zastúpení v subjekte PDS EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby pri navrhovaní príslušných dokumentov alebo právnych predpisov 
zohľadňoval osobitné charakteristiky príslušných regiónov.

Pozmeňujúci návrh 1366
Miroslav Poche
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Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu. Rozhodovací proces zabezpečí 
pomerné geografické zastúpenie PDS 
v subjekte PDS EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby boli PDS pomerne geograficky zastúpení v subjekte PDS EÚ 
s cieľom zabezpečiť, aby pri navrhovaní príslušných dokumentov alebo právnych predpisov 
zohľadňoval osobitné charakteristiky príslušných regiónov.

Pozmeňujúci návrh 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 

Prevádzkovatelia distribučných sústav
vrátane prevádzkovateľov distribučných 
sústav de minimis spolupracujú na úrovni 
Únie prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
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2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, majú právo stať sa
registrovanými členmi subjektu.

Or. de

Odôvodnenie

Malí prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú byť vylúčení z európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav.

Pozmeňujúci návrh 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou, podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav a vymieňať si najlepšie postupy pre 
rôzne výzvy, ktorým čelia prevádzkovatelia 
distribučných sústav v Únii vrátane 
digitalizácie distribučných sietí, 
zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu. Registrovaní členovia sa môžu 
zúčastňovať na činnosti subjektu PDS EÚ 
priamo alebo prostredníctvom zastúpenia 
vnútroštátnym alebo európskym 
združením podľa vlastného výberu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1370
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 

Všetci prevádzkovatelia distribučných 
sústav spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou, podporovať 
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prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

rozvoj udržateľného, decentralizovaného 
a integrovanejšieho energetického 
systému, a podporiť optimálne riadenie a 
koordinovanú prevádzku distribučných a 
prenosových sústav. Prevádzkovatelia 
distribučných sústav a združenia, ktoré ich 
zastupujú na úrovni Únie, ktorí sa chcú 
podieľať na subjekte PDS EÚ, sa stanú 
registrovanými členmi subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1371
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu.

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 2009/72/ES 
podľa návrhu COM(2016) 864/2], 
spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sú oprávnení stať sa
registrovanými členmi subjektu.

Or. de

Odôvodnenie

Subjekt PDS EÚ vypracuje súbor pravidiel pre fungovanie európskeho vnútorného trhu, ktoré 
sa po nadobudnutí ich účinnosti prostredníctvom Európskej komisie budú uplatňovať na 
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všetky PDS bez ohľadu na veľkosť alebo organizačnú štruktúru. Preto by sa všetky európske 
subjekty PDS mali mať možnosť podieľať na PDS EÚ (účasť by mala zostať dobrovoľná) 
vrátane tzv. PDS de minimis.

Pozmeňujúci návrh 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Subjekt PDS EÚ pri vykonávaní svojich 
funkcií podľa práva EÚ koná nezávisle od 
jednotlivých vnútroštátnych záujmov 
alebo vnútroštátnych záujmov 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
a prispieva k efektívnemu a udržateľnému 
dosahovaniu cieľov stanovených v rámci 
politík v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie rokov 2020 až 2030, a to najmä 
prispievaním k účinnej integrácii 
elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov energie a zvyšovaniu energetickej 
efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1373
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PDS v každej krajine by mali mať 
možnosť voliť zástupcu PDS krajiny 
zodpovedného za koordináciu príspevkov, 
vymenovanie odborníkov do pracovných 
skupín a hlasovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1374
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Váženie hlasov medzi zástupcami PDS 
krajiny by malo byť v súlade s postupom
pri hlasovaní Rady, ako je vymedzené 
v článku 16 ods. 4 konsolidovaného 
znenia Zmluvy o Európskej únii, 
zmenenej Lisabonskou zmluvou („dvojitá 
väčšina“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1375
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a

Úlohy konzultačného fóra

1. Úlohou členov konzultačného fóra je 
poskytovať poradenstvo Komisii v oblasti 
záležitostí, ktoré súvisia s prevádzkou 
a riadením distribučných sietí.

2. Komisia sa môže poradiť 
s konzultačným fórom o akejkoľvek 
záležitosti týkajúcej sa vykonávania tohto 
nariadenia a prepracovaného znenia
smernice 2009/72/ES podľa návrhu 
COM(2016) 864/2 a prijímania sieťových 
predpisov a usmernení uvedených 
v článku 54. Komisia a agentúra sa môžu 
poradiť s konzultačným fórom aj 
o ďalších opatreniach.

3. Konzultačné fórum môže:

a) vypracovať najlepšie postupy z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Komisie alebo 
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agentúry, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce 
sa rozvoja a riadenia odberu, integrácie 
zdrojov obnoviteľnej energie, 
decentralizovanej výroby a ďalších 
zdrojov obsiahnutých v distribučnej sieti;

b) informovať Komisiu alebo agentúru 
o problémoch týkajúcich sa vykonávania 
sieťových predpisov uvedených v článku 
54 a predložiť Komisii alebo agentúre 
odporúčania a návrhy na riešenie týchto 
problémov;

c) vykonávať všetky ďalšie aktivity 
potrebné na plnenie jeho funkcie. Toto 
konzultačné fórum informuje Komisiu 
o svojich aktivitách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a

Členstvo v európskom subjekte 
prevádzkovateľov distribučných sústav 

(subjekt PDS EÚ)

Účasť jednotlivých prevádzkovateľov 
distribučných sústav na činnosti subjektu 
PDS EÚ je dobrovoľná.

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 
subjektu PDS EÚ.

Subjekt PDS EÚ zabezpečí spravodlivé 
zaobchádzanie so všetkými 
prevádzkovateľmi distribučných sústav, 
ktorí sú členmi, bez ohľadu na ich 
veľkosť.
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Subjekt PDS EÚ zabezpečí primerané 
zastúpenie menších a nezávislých PDS, 
a to aj v rámci rozhodovacích postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1377
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a

Konzultačné fórum

Komisia zriadi konzultačné fórum 
o prevádzke a riadení distribučných sietí. 
Komisia zabezpečí, aby konzultačné 
fórum dodržiavalo vyváženú účasť 
všetkých zainteresovaných strán, ktoré sa 
zaoberajú prevádzkou a riadením 
distribučných sietí, ako sú 
prevádzkovatelia sústav, užívatelia 
sústavy, agregátori, relevantné odvetvové 
združenia, zoskupenia na ochranu 
životného prostredia a spotrebiteľské 
organizácie. Komisia ustanoví rokovací 
poriadok fóra.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by namiesto požiadavky na zriadenie subjektu PDS EÚ mala vytvoriť konzultačné 
fórum o prevádzke a riadení distribučných sietí. Vzhľadom na to, že konzultačné fórum by 
malo čisto poradnú povahu, podstatne by znížilo riziko samoregulácie zo strany PDS. Okrem 
toho by konzultačné fórum zahŕňalo širší okruh strán zainteresovaných na jeho činnosti.

Pozmeňujúci návrh 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 50
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50 vypúšťa sa

Zriadenie subjektu PDS EÚ pre elektrinu

1. Prevádzkovatelia distribučných sústav
do [OP: twelve months after entry into 
force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

2. Agentúra poskytne Komisii stanovisko 
k návrhu stanov, zoznamu členov a 
návrhu rokovacieho poriadku do dvoch 
mesiacov od ich doručenia a po formálnej 
porade s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, najmä 
používateľov distribučnej sústavy.

3. Komisia vydá stanovisko k návrhu 
stanov, zoznamu členov a návrhu 
rokovacieho poriadku po zohľadnení 
stanoviska agentúry prijatého podľa 
odseku 2, a to do troch mesiacov od 
doručenia stanoviska agentúry.

4. Prevádzkovatelia distribučných sústav
do troch mesiacov odo dňa doručenia 
priaznivého stanoviska Komisie zriadia 
subjekt PDS EÚ, prijmú jeho stanovy a 
rokovací poriadok a uverejnia ich.

5. V prípade zmien alebo na základe 
odôvodnenej žiadosti Komisie alebo 
agentúry sa dokumenty uvedené v odseku 
1 predložia Komisii a agentúre. Agentúra 
a Komisia vydajú stanovisko v súlade s 
postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

6. Náklady spojené s činnosťami subjektu 
PDS EÚ hradia prevádzkovatelia 
distribučných sústav, ktorí sú 
registrovanými členmi, a zohľadňujú sa
pri výpočte taríf. Regulačné orgány tieto 
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náklady schvália, iba ak sú rozumné 
a primerané.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na vytvorenie subjektu PDS EÚ by sa mal zrušiť, aby sa odstránili riziká konfliktu 
záujmov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1379
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Do [OP: two months after entry 
into force] každý členský štát zabezpečí, 
aby mali prevádzkovatelia distribučných 
sústav členských štátov možnosť voliť 
zástupcu PDS krajiny pre subjekt PDS 
EÚ spravodlivým a transparentným 
spôsobom. Členský štát zabezpečí, aby bol 
zástupca opakovane volený každé dva 
roky a na žiadosť väčšiny 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1380
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 

vypúšťa sa
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vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1381
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ,
ktorý sa má zriadiť.

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh štruktúry riadenia, ktorý zabezpečí 
spravodlivú a vyváženú účasť 
zainteresovaných členov a členských 
štátov. Zahŕňa aj návrh stanov, zoznam 
registrovaných členov a návrh rokovacieho 
poriadku vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 

1. Registrovaní členovia, zúčastnení
priamo alebo prostredníctvom zastúpenia 
vnútroštátneho alebo európskeho 
združenia podľa vlastného výberu do [OP: 
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návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

twelve months after entry into force] 
s administratívnou podporou agentúry 
predložia Komisii a agentúre návrh stanov, 
zoznam registrovaných členov a návrh 
rokovacieho poriadku vrátane rokovacieho 
poriadku pre konzultácie s ENTSO-E
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi 
a pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi, 
rozhodovacie postupy a pravidlá 
financovania subjektu PDS EÚ, ktorý sa 
má zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1384
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi 
a pravidlá financovania subjektu PDS EÚ,
ktorý sa má zriadiť.

1. Zástupcovia PDS krajiny do [OP: 
twelve months after entry into force] 
s administratívnou podporou agentúry 
predložia Komisii a agentúre návrh stanov, 
zoznam registrovaných členov a návrh 
rokovacieho poriadku vrátane rokovacieho 
poriadku pre konzultácie s ENTSO pre 
elektrinu a ostatnými zainteresovanými 
subjektmi a pravidlá financovania subjektu 
PDS EÚ, ktorý sa má zriadiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1385
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a 
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav spolupracujú na úrovni Únie 
s cieľom prispieť k dosahovaniu cieľov 
EÚ v oblasti klímy a energetiky vrátane 
integrácie vysokých úrovní elektriny 
vyrábanej obnoviteľnými zdrojmi 
variabilnej energie, podporovať 
dokončenie a fungovanie vnútorného trhu 
s elektrinou, a podporovať optimálne 
riadenie a koordinovanú prevádzku 
distribučných a prenosových sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1386
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a po 
formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a 
po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy.

2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a 
po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy, pričom zohľadní najmä pravidlá 
týkajúce sa nezávislosti subjektu PDS EÚ
od jeho členov, predchádzania konfliktom 
záujmov, a potreby zabezpečiť 
geograficky vyvážené zastúpenie členov 
a rovnaké zaobchádzanie s nimi, najmä 
v prípade malých a nezávislých 
prevádzkovateľov distribučných sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1388
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a 
po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy.

2. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí dodržiavajú zásady stanovené 
v článku 50c (nový) môžu 
s administratívnou podporou agentúry 
zriadiť spoločný európsky subjekt pre 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
v oblasti elektriny („subjekt PDS EÚ“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a 
po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy.

2. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov od ich doručenia a 
po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä používateľov distribučnej 
sústavy a organizácie pre ochranu 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1390
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vydá stanovisko k návrhu 
stanov, zoznamu členov a návrhu 
rokovacieho poriadku po zohľadnení 

vypúšťa sa
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stanoviska agentúry prijatého podľa 
odseku 2, a to do troch mesiacov od 
doručenia stanoviska agentúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1391
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vydá stanovisko k návrhu
stanov, zoznamu členov a návrhu
rokovacieho poriadku po zohľadnení 
stanoviska agentúry prijatého podľa 
odseku 2, a to do troch mesiacov od 
doručenia stanoviska agentúry.

3. Subjekt PDS EÚ predloží Komisii 
a agentúre návrh stanov, zoznam 
registrovaných členov, návrh rokovacieho 
poriadku vrátane stanovenia rokovacieho 
poriadku pre konzultácie s ENTSO pre 
elektrinu a ostatnými zainteresovanými 
subjektmi a pravidlá financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vydá stanovisko k návrhu 
stanov, zoznamu členov a návrhu 
rokovacieho poriadku po zohľadnení 
stanoviska agentúry prijatého podľa odseku 
2, a to do troch mesiacov od doručenia 
stanoviska agentúry.

3. Komisia vydá stanovisko k návrhu 
stanov, zoznamu členov a návrhu 
rokovacieho poriadku a rozhodovacieho 
postupu po zohľadnení stanoviska 
agentúry prijatého podľa odseku 2, a to do 
troch mesiacov od doručenia stanoviska 
agentúry.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1393
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do troch mesiacov odo dňa 
doručenia priaznivého stanoviska Komisie 
zriadia subjekt PDS EÚ, prijmú jeho 
stanovy a rokovací poriadok a uverejnia 
ich.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1394
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do troch mesiacov odo dňa 
doručenia priaznivého stanoviska Komisie 
zriadia subjekt PDS EÚ, prijmú jeho 
stanovy a rokovací poriadok a uverejnia 
ich.

4. Agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku do 
dvoch mesiacov odo dňa ich doručenia 
a po formálnej porade s organizáciami 
zastupujúcimi všetky zainteresované 
subjekty, najmä užívateľov distribučnej 
sústavy, pričom ustanoví aspoň valné 
zhromaždenie, správnu radu, nezávislú 
poradnú radu, generálneho tajomníka 
a sekretariát a dodrží zásady uvedené 
v článku 50a (nový).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1395
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade zmien alebo na základe 
odôvodnenej žiadosti Komisie alebo 
agentúry sa dokumenty uvedené v odseku 
1 predložia Komisii a agentúre. Agentúra 
a Komisia vydajú stanovisko v súlade s 
postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1396
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade zmien alebo na základe 
odôvodnenej žiadosti Komisie alebo 
agentúry sa dokumenty uvedené v odseku 
1 predložia Komisii a agentúre. Agentúra 
a Komisia vydajú stanovisko v súlade s 
postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1397
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Náklady spojené s činnosťami 
subjektu PDS EÚ hradia prevádzkovatelia 
distribučných sústav, ktorí sú 
registrovanými členmi, a zohľadňujú sa
pri výpočte taríf. Regulačné orgány tieto 

vypúšťa sa
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náklady schvália, iba ak sú rozumné 
a primerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1398
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Náklady spojené s činnosťami 
subjektu PDS EÚ hradia prevádzkovatelia 
distribučných sústav, ktorí sú 
registrovanými členmi, a zohľadňujú sa pri 
výpočte taríf. Regulačné orgány tieto 
náklady schvália, iba ak sú rozumné 
a primerané.

6. Náklady spojené s činnosťami 
subjektu PDS EÚ hradia prevádzkovatelia 
distribučných sústav, ktorí sú 
registrovanými členmi, a považujú sa za 
oprávnené náklady a regulačné orgány 
ich zohľadňujú pri výpočte taríf. 
Regulačné orgány tieto náklady schvália, 
iba ak sú rozumné a primerané.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie článku: náklady spojené s účasťou PDS na činnosti PDS EÚ považujú 
vnútroštátne regulačné orgány za oprávnené náklady a mali by sa náležite zohľadniť 
v tarifách. V opačnom prípade existuje riziko odradenia PDS od členstva v subjekte PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 1399
Morten Helveg Petersen

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Náklady spojené s činnosťami 
subjektu PDS EÚ hradia prevádzkovatelia 
distribučných sústav, ktorí sú 
registrovanými členmi, a zohľadňujú sa pri 
výpočte taríf. Regulačné orgány tieto 
náklady schvália, iba ak sú rozumné 
a primerané.

6. Náklady spojené s činnosťami 
subjektu PDS EÚ hradia všetci európski 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
a zohľadňujú sa pri výpočte taríf. 
Regulačné orgány tieto náklady schvália, 
iba ak sú rozumné a primerané.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1400
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50a

Pravidlá a postupy pre subjekt PDS EÚ
pre elektrinu

1. Stanovy a rokovací poriadok subjektu 
PDS EÚ prijaté v súlade s článkom 50 
zachovávajú tieto zásady organizácie:

a) účasť na činnosti subjektu PDS EÚ je 
obmedzená na registrovaných členov;

b) strategické rozhodnutia týkajúce sa 
činností PDS EÚ, ako aj usmernenia pre 
správnu radu prijíma valné 
zhromaždenie;

c) rozhodnutia valného zhromaždenia sa 
prijímajú na základe 65 % hlasov 
odovzdaných členmi pôsobiacimi aspoň 
v 55 % členských štátov;

d) rozhodnutia valného zhromaždenia sa 
môžu blokovať na základe 35 % hlasov 
odovzdaných členmi pôsobiacimi aspoň 
v štyroch členských štátoch;

e) správnu radu volí valné zhromaždenie
na funkčné obdobie najviac štyri roky, 
ktoré je jedenkrát obnoviteľné;

f) správna rada vymenúva spomedzi 
svojich členov predsedu a troch 
podpredsedov;

g) spoluprácu medzi PDS a PPS podľa 
článkov 52 a 53 vedie správna rada;

h) rozhodnutia správnej rady sa prijímajú 
jednoduchou väčšinou 11 hlasov alebo 
kvalifikovanou väčšinou 15 hlasov;
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i) generálneho tajomníka vymenúva valné 
zhromaždenie spomedzi svojich členov na 
funkčné obdobie štyri roky, ktoré je 
jedenkrát obnoviteľné;

j) expertné skupiny vymenúva valné 
zhromaždenie.

2. Stanovy a rokovací poriadok subjektu 
PDS EÚ prijaté v súlade s článkom 50 
chránia spravodlivé a primerané 
zaobchádzanie s jeho členmi 
a zohľadňujú rôznu geografickú 
a hospodársku štruktúru jeho členstva.
V postupoch sa najmä stanovuje, že:

a) počet hlasovacích práv valného 
zhromaždenia je pridelený jeho členom na 
základe objektívnych, transparentných 
kritérií zohľadňujúcich rozsah ich 
ekonomickej činnosti;

b) správna rada je zložená z predsedu rady 
a 19 zástupcov členov, z ktorých: desiati 
sú zástupcovia členov s viac ako 
1 miliónom používateľov siete, piati sú 
zástupcovia členov s viac ako 100 000 
a menej ako 1 miliónom používateľov 
siete a piati sú zástupcovia členov s menej 
ako 100 000 používateľmi siete;

c) správnu radu netvoria viac ako traja 
zástupcovia členov pôsobiacich 
v rovnakom členskom štáte;

d) podpredsedovia rady sú vymenúvaní 
spomedzi zástupcov členov z každého 
zoskupenia zastupujúceho príslušný počet 
používateľov siete.

3. Stanovy a rokovací poriadok subjektu 
PDS EÚ prijaté v súlade s článkom 50 
zabezpečujú riadne fungovanie nezávislej 
poradnej rady a najmä:

a) zabezpečujú, že nezávislá poradná rada 
sa skladá zo zástupcov používateľov siete, 
koncových odberateľov a všetkých 
ďalších relevantných zainteresovaných 
subjektov;

b) pracuje na identifikácii najlepších 
postupov pre úlohy uvedené v článku 51;
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c) poskytuje vstupy pre prácu subjektu 
PDS EÚ a najmä k jeho príspevku 
k vypracovaniu sieťových predpisov, 
ročného pracovného programu 
a výročných správ.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok logicky vyplýva zo zriadenia subjektu PDS EÚ v predchádzajúcom článku.

Pozmeňujúci návrh 1401
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50b

Dohľad agentúry nad subjektom PDS EÚ

1. Subjekt PDS EÚ pri príprave návrhov 
v súlade s úlohami uvedenými v článku 51 
predloží agentúre návrh znenia návrhov.
do dvoch mesiacov od doručenia agentúra 
predloží stanovisko k subjektu a navrhne 
zmeny. V prípade záporného stanoviska 
navrhne subjekt PDS EÚ prepracovanú 
verziu znenia.

2. Všetky fyzické alebo právnické osoby 
dotknuté rozhodnutím môžu agentúre 
podať odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré 
prijal subjekt PDS EÚ, ak má subjekt 
skutočné rozhodovacie právomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok logicky vyplýva z článku 50 o zriadení subjektu PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 1402
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Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50c

Účasť prevádzkovateľov distribučných 
sústav

1. V záujme zabezpečenia nezávislosti 
subjektu PDS EÚ všetci prevádzkovatelia 
distribučných sústav uplatnia tieto 
ustanovenia, aby sa stali členmi subjektu 
PDS EÚ:

a) prevádzkovatelia distribučných sústav 
vypracujú a vykonávajú program 
dodržiavania pravidiel, v ktorom sa 
stanovia opatrenia prijaté na zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania, 
a zabezpečia primerané monitorovanie 
dodržiavania tohto programu. V programe 
súladu sa stanovia špecifické povinnosti 
zamestnancov na splnenie týchto cieľov. 
Program podlieha schváleniu regulačným 
orgánom. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci vnútroštátneho regulačného 
orgánu, súlad s programom nezávisle 
monitoruje pracovník zodpovedný za 
dodržiavanie súladu;

b) prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
informuje regulačný orgán o finančných 
zdrojoch, ktoré má k dispozícii na budúce 
investičné projekty a/alebo nahradenie 
existujúcich aktív.

2. Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, uplatňujú tieto 
dodatočné ustanovenia, aby sa stali 
členmi subjektu PDS EÚ:

a) celková riadiaca štruktúra a podnikové 
stanovy prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy zabezpečujú skutočnú nezávislosť 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
Vertikálne integrovaný podnik priamo ani 
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nepriamo neurčuje konkurenčné 
správanie prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, pokiaľ ide o každodenné činnosti 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
a riadenie siete alebo činnosti potrebné na 
rozvoj siete;

b) prevádzkovatelia distribučných sústav 
nediskriminujú rôzne osoby ani subjekty 
a neobmedzujú hospodársku súťaž 
v oblasti výroby alebo dodávky, ani ju 
nenarúšajú a nebránia jej;

c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
však môže poskytovať služby vertikálne 
integrovaným podnikom, pokiaľ 
poskytovanie týchto služieb nespôsobuje 
diskrimináciu medzi užívateľmi sústavy, 
je dostupné všetkým užívateľom sústavy
za rovnakých podmienok a neobmedzuje 
hospodársku súťaž v oblasti výroby alebo 
dodávky, ani ju nenarúša a nebráni jej;

d) prevádzkovateľ distribučnej sústavy má 
právomoc získavať finančné prostriedky
na kapitálovom trhu, predovšetkým 
prostredníctvom úverov a zvyšovaním 
kapitálu;

e) pri každom obchodnom a finančnom 
vzťahu medzi vertikálne integrovaným 
podnikom a prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy vrátane pôžičiek od 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre 
vertikálne integrovaný podnik, sa 
dodržiavajú trhové podmienky. 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vedie 
podrobné záznamy o týchto obchodných 
a finančných vzťahoch a na žiadosť ich 
sprístupní regulačnému orgánu. 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
predkladá regulačnému orgánu na 
schválenie všetky obchodné a finančné 
dohody s vertikálne integrovaným 
podnikom;

f) prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
s nijakou časťou vertikálne 
integrovaného podniku spoločne 
nevyužíva systémy ani zariadenia IT, 
fyzické priestory ani systémy na ochranu
pred neoprávneným vstupom, ani tých 



AM\1134764SK.docx 31/122 PE610.751v01-00

SK

istých poradcov či externých dodávateľov 
systémov alebo zariadení IT, ani systémov
na ochranu pred neoprávneným vstupom;

g) prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
dbá na to, aby nedošlo k zámene, pokiaľ 
ide o jeho podnikovú identitu, 
komunikáciu, označovanie a priestory, 
v súvislosti so samostatnou identitou 
vertikálne integrovaného podniku alebo 
akejkoľvek jeho časti;

h) prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
určí dozorný orgán, ktorý je poverený 
prijímaním rozhodnutí, ktoré môžu 
významne ovplyvniť hodnotu aktív 
akcionárov v rámci prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy, najmä rozhodnutí, 
ktoré sa týkajú schválenia ročných 
a dlhodobejších finančných plánov, 
úrovne zadlženia prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy a výšky dividend 
vyplácaných akcionárom. Medzi 
rozhodnutia, ktoré patria do pôsobnosti 
dozorného orgánu, nepatria rozhodnutia, 
ktoré sa týkajú každodenných činností 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
a riadenia siete, ani činností potrebných
na prípravu desaťročného plánu rozvoja 
siete. Dozorný orgán tvoria členovia 
zastupujúci vertikálne integrovaný 
podnik, členovia zastupujúci akcionárov 
tretích strán, a v prípade, že to ustanovujú 
príslušné právne predpisy členského štátu, 
členovia zastupujúci iné zainteresované 
strany, ako sú napríklad zamestnanci 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy;

i) rozhodnutia o vymenovaní a opätovnom 
vymenovaní, pracovných podmienkach 
vrátane odmeňovania, a ukončení 
funkčného obdobia osôb zodpovedných za 
riadenie a/alebo členov správnych 
orgánov prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy prijíma dozorný orgán 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy;

j) vo vzťahu k vertikálne integrovanému 
podniku ani k akejkoľvek z jeho častí 
alebo jeho majoritným akcionárom okrem 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
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nesmie priamo ani nepriamo existovať 
žiadna profesijná pozícia, zodpovednosť, 
záujem alebo obchodný vzťah počas troch 
rokov pred vymenovaním osôb 
zodpovedných za riadenie a/alebo členov 
správnych orgánov prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy, na ktorých sa 
vzťahuje tento odsek;

k) osoby zodpovedné za riadenie a/alebo 
členovia správnych orgánov 
a zamestnanci prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy nesmú mať priamo či 
nepriamo vo vzťahu k akejkoľvek inej 
časti vertikálne integrovaného podniku 
ani jeho majoritným akcionárom žiadnu 
inú profesijnú pozíciu, zodpovednosť, 
záujem alebo obchodný vzťah;

l) osoby zodpovedné za riadenie a/alebo 
členovia správnych orgánov 
a zamestnanci prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy nesmú mať priamo 
ani nepriamo žiadny podiel v žiadnej časti 
vertikálne integrovaného podniku okrem 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ani
od nej nesmú priamo či nepriamo 
prijímať nijaké finančné výhody. Ich 
odmeňovanie nesmie závisieť od činností 
či výsledkov vertikálne integrovaného 
podniku, ale len od činností a výsledkov 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy;

m) osoby zodpovedné za riadenie a/alebo 
členovia správnych orgánov nesmú mať
vo vzťahu k akejkoľvek časti vertikálne 
integrovaného podniku, ani jeho 
majoritným akcionárom okrem 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
počas najmenej štyroch rokov od 
ukončenia svojho funkčného obdobia 
u prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
žiadnu profesijnú pozíciu, zodpovednosť, 
záujem ani obchodný vzťah.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s článkom 50 a podrobnejšie upravuje 
ustanovenia týkajúce sa vytvorenia subjektu PDS.

Pozmeňujúci návrh 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 51 vypúšťa sa

Úlohy subjektu PDS EÚ

1. Subjekt PDS EÚ má tieto úlohy:

a) koordinované plánovanie a prevádzka 
prenosových a distribučných sietí;

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

c) rozvoj riadenia odberu;

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 55.

2. Okrem toho subjekt PDS EÚ:

a) spolupracuje s ENTSO pre elektrinu
pri monitorovaní vykonávania sieťových 
predpisov a usmernení, ktoré sú 
relevantné pre prevádzku a plánovanie 
distribučných sústav a koordinovanú 
prevádzku prenosových a distribučných 
sústav a ktoré sú prijaté podľa tohto 
nariadenia;

b) spolupracuje s ENTSO pre elektrinu a 
prijíma osvedčené postupy v oblasti 
koordinovanej prevádzky a plánovania 
prenosových a distribučných sústav 
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vrátane otázok, ako je výmena údajov 
medzi prevádzkovateľmi a koordinácia 
distribuovaných zdrojov energie;

c) pracuje na identifikácii osvedčených 
postupov v oblastiach určených v odseku 
1 a s cieľom zaviesť zlepšenia 
energetickej efektívnosti v distribučnej 
sústave;

d) prijíma ročný pracovný program a 
výročnú správu;

e) pôsobí v plnom súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na vytvorenie subjektu PDS EÚ by sa mal zrušiť, aby sa odstránili riziká konfliktu 
záujmov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1404
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 51 vypúšťa sa

Úlohy subjektu PDS EÚ

1. Subjekt PDS EÚ má tieto úlohy:

a) koordinované plánovanie a prevádzka 
prenosových a distribučných sietí;

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

c) rozvoj riadenia odberu;

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;
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f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 55.

2. Okrem toho subjekt PDS EÚ:

a) spolupracuje s ENTSO pre elektrinu
pri monitorovaní vykonávania sieťových 
predpisov a usmernení, ktoré sú 
relevantné pre prevádzku a plánovanie 
distribučných sústav a koordinovanú 
prevádzku prenosových a distribučných 
sústav a ktoré sú prijaté podľa tohto 
nariadenia;

b) spolupracuje s ENTSO pre elektrinu a 
prijíma osvedčené postupy v oblasti 
koordinovanej prevádzky a plánovania 
prenosových a distribučných sústav 
vrátane otázok, ako je výmena údajov 
medzi prevádzkovateľmi a koordinácia 
distribuovaných zdrojov energie;

c) pracuje na identifikácii osvedčených 
postupov v oblastiach určených v odseku 
1 a s cieľom zaviesť zlepšenia 
energetickej efektívnosti v distribučnej 
sústave;

d) prijíma ročný pracovný program a 
výročnú správu;

e) pôsobí v plnom súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1405
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt PDS EÚ má tieto úlohy: 1. Hlavnou úlohou subjektu PDS EÚ 
je účasť na vypracovaní sieťových 
predpisov podľa článkov 55 a 56.
Ďalšie úlohy môžu zahŕňať výmenu 
názorov a najlepších postupov na:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1406
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) koordinované plánovanie a 
prevádzka prenosových a distribučných 
sietí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1407
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) koordinované plánovanie a 
prevádzka prenosových a distribučných 
sietí;

a) prijímanie odporúčaní, pokiaľ ide 
o koordinované plánovanie a prevádzku
prenosových a distribučných sietí
v spolupráci s ENTSO pre elektrinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1408
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 

b) poskytovanie konzultačného 
poradenstva o účinnej integrácii 
obnoviteľných zdrojov energie, 
decentralizovanej výroby a iných zdrojov 
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zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

zapojených do distribučnej siete, ako je 
napríklad skladovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1409
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie 
a odvetvová integrácia;

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 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

b) zlepšenie a maximalizáciu 
integrácie obnoviteľných zdrojov energie, 
decentralizovanej výroby a iných zdrojov 
zapojených do distribučnej siete, ako je 
napríklad skladovanie energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1411
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) integrácia obnoviteľných zdrojov 
energie, decentralizovanej výroby a iných 
zdrojov zapojených do distribučnej siete, 
ako je napríklad skladovanie energie;

b) uľahčenie integrácie
obnoviteľných zdrojov energie, 
decentralizovanej výroby a iných zdrojov 
zapojených do distribučnej siete, ako je 
napríklad skladovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1412
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozvoj riadenia odberu; c) uľahčenie rozvoja riadenia odberu
najmä prostredníctvom agregátorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1413
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozvoj riadenia odberu; c) prijímanie odporúčaní týkajúcich 
sa rozvoja riadenia odberu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1414
Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozvoj riadenia odberu; c) rozvoj riadenia odberu
a skladovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1415
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozvoj riadenia odberu; c) rozvoj riadenia odberu
a skladovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1416
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozvoj inovačných techník 
financovania vrátane predbežného 
financovania v kombinácii s vyplácaním 
účtov cez meracie zariadenie, pre 
investície do opatrení v oblasti 
obnoviteľnej energie a energetickej 
účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1417
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) plnenie úloh povinného subjektu 
podľa [smernice o energetickej 
efektívnosti];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1418
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) zavedenie zlepšení energetickej 
efektívnosti v distribučnej sústave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1419
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

d) prijímanie odporúčaní týkajúcich 
sa digitalizácie distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1420
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Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

d) urýchlenie digitalizácie
distribučných sústav vrátane zavádzania 
inteligentných sietí a inteligentných 
meracích systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

d) zlepšenie digitalizácie
distribučných sústav vrátane zavádzania 
inteligentných sietí a inteligentných 
meracích systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) digitalizácia distribučných sústav 
vrátane zavádzania inteligentných sietí 
a inteligentných meracích systémov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) zaručenie nediskriminačného 
a neutrálneho prístupu k údajom bez 
ohľadu na model spravovania údajov,
a podpora štandardizácie, cezhraničnej 
výmeny údajov, najmä s ENTSO pre 
elektrinu, v záujme prípadného uľahčenia 
výmeny údajov, kybernetickej bezpečnosti
a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) neutrálne spravovanie údajov, 
kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov 
v spolupráci s príslušnými orgánmi 
a subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1425
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) prispievať k riadnemu 
spravovaniu údajov v súlade s právom na 
súkromie, kybernetickej bezpečnosti
a ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1426
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) prijímanie odporúčaní týkajúcich 
sa spravovania údajov, kybernetickej
bezpečnosti a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) podpora neutrálneho spravovania
údajov, kybernetickej bezpečnosti
a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1428
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
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Článok 51 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 55.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 55.

f) účasť na vypracúvaní odporúčania, 
návrhu, sieťových predpisov a usmernení 
podľa článku 55.

Or. en

Odôvodnenie

Usmernenia sú veľmi dôležité, aj keď nemajú nijakú právnu hodnotu, stanovujú postup, ktorý 
treba dodržiavať. Je preto dôležité, aby sa podniky pre distribúciu elektriny mohli zúčastniť
na ich vymedzovaní prostredníctvom budúceho subjektu PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 1430
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 55.

f) prispieť k vypracúvaniu sieťových 
predpisov vydávaním stanovísk podľa 
článku 55.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vymedzenie štandardizovaných 
trhových výrobkov, prinajmenšom pre 
cezhraničné ponukové oblasti, 
v spolupráci so všetkými príslušnými 
účastníkmi vrátane prevádzkovateľov 
prenosových sústav, poskytovateľov 
služieb riadenia odberu a ďalších 
užívateľov sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spolupracuje s ENTSO pre 
elektrinu pri monitorovaní vykonávania 
sieťových predpisov a usmernení, ktoré sú 
relevantné pre prevádzku a plánovanie 
distribučných sústav a koordinovanú 
prevádzku prenosových a distribučných 
sústav a ktoré sú prijaté podľa tohto 
nariadenia;

a) účinne spolupracuje s ENTSO pre 
elektrinu, agentúrou a vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi s cieľom uľahčiť 
agentúre a v prípade potreby 
vnútroštátnym regulačným orgánom 
monitorovanie vykonávania sieťových 
predpisov a usmernení, ktoré sú relevantné
pre prevádzku a plánovanie distribučných 
sústav a koordinovanú prevádzku 
prenosových a distribučných sústav a ktoré 
sú prijaté podľa tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1433
Kathleen Van Brempt
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Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pracuje na identifikácii 
osvedčených postupov v oblastiach 
určených v odseku 1 a s cieľom zaviesť 
zlepšenia energetickej efektívnosti v 
distribučnej sústave;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1434
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) pôsobí v plnom súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) spolupracuje s ENTSO pre 
elektrinu na vypracúvaní nezáväzného 
desaťročného plánu rozvoja siete v rámci 
celého spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

Desaťročný plán rozvoja v rámci celého spoločenstva má vplyv na distribúciu elektriny: je 
preto prirodzené, aby mohol budúci subjekt združujúci distribútorov elektriny spolupracovať 
s ENTSO-E.

Pozmeňujúci návrh 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 51 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 51a

Prijímanie rozhodnutí

Subjekt PDS EÚ prijíma rozhodnutia 
v súvislosti so svojimi úlohami podľa 
článku 51 na základe konsenzu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1437
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 52 vypúšťa sa

Konzultácie v rámci procesu tvorby 
sieťových predpisov

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 
možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to v 
súlade s rokovacím poriadkom uvedeným 
v článku 50. Týchto konzultácií sa 
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zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, 
dodávateľské a výrobné podniky, 
používatelia sústavy vrátane odberateľov, 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
vrátane relevantných odvetvových 
združení, technických orgánov a 
platforiem zainteresovaných subjektov. 
Cieľom konzultácií je zistiť stanoviská a 
návrhy všetkých relevantných účastníkov 
počas rozhodovacieho procesu.

2. Všetky dokumenty a zápisnice zo 
zasadnutí týkajúce sa konzultácií 
uvedených v odseku 1 sa zverejnia.

3. Názory predložené počas konzultácií 
berie subjekt PDS EÚ do úvahy. Subjekt 
PDS EÚ pred prijatím návrhov sieťových 
predpisov uvedených v článku 55 uvedie 
spôsob, akým boli zohľadnené 
pripomienky, ktoré dostal v priebehu 
konzultácií. Ak pripomienky neboli 
zohľadnené, uvedie dôvody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1438
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 52 vypúšťa sa

Konzultácie v rámci procesu tvorby 
sieťových predpisov

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 
možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to v 
súlade s rokovacím poriadkom uvedeným 
v článku 50. Týchto konzultácií sa 
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zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, 
dodávateľské a výrobné podniky, 
používatelia sústavy vrátane odberateľov, 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
vrátane relevantných odvetvových 
združení, technických orgánov a 
platforiem zainteresovaných subjektov. 
Cieľom konzultácií je zistiť stanoviská a 
návrhy všetkých relevantných účastníkov 
počas rozhodovacieho procesu.

2. Všetky dokumenty a zápisnice zo 
zasadnutí týkajúce sa konzultácií 
uvedených v odseku 1 sa zverejnia.

3. Názory predložené počas konzultácií 
berie subjekt PDS EÚ do úvahy. Subjekt 
PDS EÚ pred prijatím návrhov sieťových 
predpisov uvedených v článku 55 uvedie 
spôsob, akým boli zohľadnené 
pripomienky, ktoré dostal v priebehu 
konzultácií. Ak pripomienky neboli 
zohľadnené, uvedie dôvody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 52 vypúšťa sa

Konzultácie v rámci procesu tvorby 
sieťových predpisov

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 
možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to v 
súlade s rokovacím poriadkom uvedeným 
v článku 50. Týchto konzultácií sa 
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zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, 
dodávateľské a výrobné podniky, 
používatelia sústavy vrátane odberateľov, 
prevádzkovatelia distribučných sústav 
vrátane relevantných odvetvových 
združení, technických orgánov a 
platforiem zainteresovaných subjektov. 
Cieľom konzultácií je zistiť stanoviská a 
návrhy všetkých relevantných účastníkov 
počas rozhodovacieho procesu.

2. Všetky dokumenty a zápisnice zo 
zasadnutí týkajúce sa konzultácií 
uvedených v odseku 1 sa zverejnia.

3. Názory predložené počas konzultácií 
berie subjekt PDS EÚ do úvahy. Subjekt 
PDS EÚ pred prijatím návrhov sieťových 
predpisov uvedených v článku 55 uvedie 
spôsob, akým boli zohľadnené 
pripomienky, ktoré dostal v priebehu 
konzultácií. Ak pripomienky neboli 
zohľadnené, uvedie dôvody.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na vytvorenie subjektu PDS EÚ by sa mal zrušiť, aby sa odstránili riziká konfliktu 
záujmov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1440
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 52 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Konzultácie v rámci procesu tvorby 
sieťových predpisov

Konzultácie subjektu PDS EÚ

Or. en
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Odôvodnenie

Nad činnosťou subjektu PDS EÚ by mal existovať dohľad a subjekt by mal uskutočniť 
konzultácie o všetkých návrhoch, nielen o tých, ktoré sa týkajú vypracovania sieťového 
predpisu.

Pozmeňujúci návrh 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 
možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to 
v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným 
v článku 50. Týchto konzultácií sa 
zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, dodávateľské 
a výrobné podniky, používatelia sústavy 
vrátane odberateľov, prevádzkovatelia 
distribučných sústav vrátane relevantných 
odvetvových združení, technických 
orgánov a platforiem zainteresovaných 
subjektov. Cieľom konzultácií je zistiť 
stanoviská a návrhy všetkých relevantných 
účastníkov počas rozhodovacieho procesu.

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 
nových sieťových predpisov pre technické 
podrobnosti existujúcich aktov Únie, ktoré 
stanovujú politický rámec, podľa článku 
55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to 
v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným 
v článku 50. Týchto konzultácií sa 
zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, dodávateľské 
a výrobné podniky, používatelia sústavy 
vrátane odberateľov, prevádzkovatelia 
distribučných sústav vrátane relevantných 
odvetvových združení, technických 
orgánov a platforiem zainteresovaných 
subjektov. Cieľom konzultácií je zistiť 
stanoviská a návrhy všetkých relevantných 
účastníkov počas rozhodovacieho procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1442
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Subjekt PDS EÚ pri príprave 
návrhov v súlade s úlohami uvedenými 
v článku 51 predloží agentúre navrhované 
znenie návrhov. Do dvoch mesiacov od 
doručenia agentúra predloží stanovisko 
k navrhovanému zneniu a zmenám. Ak je 
stanovisko kladné, PDS EÚ môže prijať 
toto znenie. Ak je stanovisko záporné, 
subjekt PDS EÚ znenie prepracuje. 
V prípade podstatných zmien by sa mali 
opakovať konzultácie stanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

ACER by mal mať dozornú úlohu, pokiaľ ide o znenie navrhované subjektom PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 1443
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názory predložené počas 
konzultácií berie subjekt PDS EÚ do 
úvahy. Subjekt PDS EÚ pred prijatím 
návrhov sieťových predpisov uvedených v 
článku 55 uvedie spôsob, akým boli 
zohľadnené pripomienky, ktoré dostal v 
priebehu konzultácií. Ak pripomienky 
neboli zohľadnené, uvedie dôvody.

3. Názory predložené počas 
konzultácií berie subjekt PDS EÚ do 
úvahy. Subjekt PDS EÚ pred prijatím 
návrhov sieťových predpisov uvedených v 
článku 55 alebo návrhov v súlade 
s úlohami uvedenými v článku 51 uvedie 
v prístupnej publikácii spôsob, akým boli 
zohľadnené pripomienky, ktoré dostal v 
priebehu konzultácií. Ak pripomienky 
neboli zohľadnené, v rovnakej publikácii
uvedie dôvody.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť uskutočniť konzultácie by sa nemala obmedzovať na vypracúvanie sieťových 
predpisov, ale mala by sa vzťahovať aj na postupy plánovania práce a vypracúvanie 
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sieťových predpisov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby bola dodávka spotrebiteľom určená už
od začiatku a aby investície ponúkali spotrebiteľom väčšiu hodnotu. Postup by mal uľahčovať 
vstup netechnických odborníkov, ktorí môžu ponúknuť prehľad o fungovaní trhu.

Pozmeňujúci návrh 1444
Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Zriadi sa nezávislá poradná rada 
zástupcov zainteresovaných subjektov, 
najmä užívateľov sústavy a koncových 
odberateľov, s cieľom poskytovať 
nezávislé poradenstvo subjektu PDS EÚ, 
pokiaľ ide o:

a) prácu na identifikácii najlepších 
postupov zlepšenia energetickej účinnosti 
v distribučnej sieti, ako sa stanovuje 
v článku 51 ods. 2 písm. c);

b) ročný pracovný program a výročnú 
správu, ako sa stanovuje v článku 51 ods. 
2 písm. d); a

c) prípravu možných sieťových predpisov 
podľa článku 56.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť uskutočniť konzultácie by sa nemala obmedzovať na vypracúvanie sieťových 
predpisov, ale mala by sa vzťahovať aj na postupy plánovania práce a vypracúvanie 
sieťových predpisov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby bola dodávka spotrebiteľom určená už
od začiatku a aby investície ponúkali spotrebiteľom väčšiu hodnotu. Postup by mal uľahčovať 
vstup netechnických odborníkov, ktorí môžu ponúknuť prehľad o fungovaní trhu.

Pozmeňujúci návrh 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav spolupracujú s prevádzkovateľmi 
prenosových sústav pri plánovaní a 
prevádzke svojich sústav. Prevádzkovatelia 
prenosových a distribučných sústav si 
predovšetkým vymieňajú všetky potrebné 
informácie a údaje týkajúce sa fungovania 
výrobných aktív a riadenia odberu, 
každodennej prevádzky svojich sústav a 
dlhodobého plánovania investícií do sústav 
s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny, 
bezpečný a spoľahlivý rozvoj a prevádzku 
svojich sústav.

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav a prevádzkovatelia prenosových 
sústav spolupracujú pri plánovaní a 
prevádzke svojich sústav. Prevádzkovatelia 
prenosových a distribučných sústav si 
predovšetkým vymieňajú všetky potrebné 
informácie a údaje týkajúce sa fungovania 
výrobných aktív a riadenia odberu, 
každodennej prevádzky svojich sústav a 
dlhodobého plánovania investícií do sústav 
s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny
rozvoj a prevádzku a bezpečnú 
a spoľahlivú prevádzku svojich sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1446
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť koordinovaný prístup k zdrojom, 
ako sú decentralizovaná výroba, 
skladovanie energie alebo riadenie odberu, 
ktoré môžu uspokojovať osobitné potreby 
tak distribučnej, ako aj prenosovej sústavy.

2. Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť koordinovaný prístup k zdrojom, 
ako sú decentralizovaná výroba, 
skladovanie energie alebo riadenie odberu, 
ktoré môžu uspokojovať osobitné potreby 
tak distribučnej, ako aj prenosovej sústavy. 
Nesmú podpisovať zmluvy 
s poskytovateľmi týchto zdrojov, ktoré by 
im bránili v predaji ich služieb na iných 
trhoch. Z dôvodu flexibility by sa 
štandardizované výrobky mali vymedziť 
podľa zóny trhu, v spolupráci 
s prevádzkovateľmi prenosových 
a distribučných sústav, poskytovateľmi 
služieb riadenia odberu, ďalšími 
užívateľmi sústavy a s regulačným 
dohľadom podľa článku 32 [smernice 
o elektrickej energii].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť koordinovaný prístup k zdrojom, 
ako sú decentralizovaná výroba, 
skladovanie energie alebo riadenie odberu, 
ktoré môžu uspokojovať osobitné potreby 
tak distribučnej, ako aj prenosovej sústavy.

2. Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť koordinovaný prístup k zdrojom, 
ako sú decentralizovaná výroba, 
skladovanie energie alebo riadenie odberu, 
ktoré môžu uspokojovať osobitné potreby 
tak distribučnej, ako aj prenosovej sústavy. 
Nesmú podpisovať zmluvy 
s poskytovateľmi týchto zdrojov, ktoré by 
im bránili v predaji ich služieb na iných 
trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1448
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. ENTSO pre elektrinu a subjekt 
PDS EÚ predložia návrh na vytvorenie 
formálneho mechanizmu spolupráce 
medzi prevádzkovateľmi distribučných 
sústav a prevádzkovateľmi prenosových 
sústav s cieľom maximalizovať príspevok 
všetkých aktérov (okrem iného trhových 
sprostredkovateľov, družstiev, 
energetických spoločenstiev) 
k dosiahnutiu cieľov a zámerov EÚ 
v oblasti klímy a energetiky. V návrhu sa 
stanovia, okrem iného, tieto prvky:
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– opis funkcií mechanizmu spolupráce,

– vymedzenie príslušných zodpovedností 
prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav,

– vytvorenie konkrétnych koordinačných 
mechanizmov,

– určenie všetkých potrebných zmien 
v existujúcich sieťových predpisoch EÚ,

– analýza funkčného vplyvu na vzťah 
s ostatnými miestnymi aktérmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Všeobecný politický rámec pre 
sieťové predpisy a usmernenia by mal byť 
najskôr prijatý v práve Únie v rámci 
bežného legislatívneho procesu. Komisia 
môže na základe poverení uvedených v 
článkoch 55 a 57 prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijímajú technické 
špecifikácie sieťových predpisov 
a usmernení, ak bol v práve Únie prijatý 
všeobecný politický rámec. Tieto 
delegované akty sa môžu prijímať ako 
sieťové predpisy na základe návrhov znení, 
ktoré vypracovala ENTSO pre elektrinu, 
alebo ak sa tak rozhodlo v zozname priorít 
podľa článku 55 ods. 2, subjekt PDS EÚ 
a agentúra, v súlade s postupom uvedeným 
v článku 55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1450
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra,
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. uvedených v článkoch 55 a 57 
prijímať delegované akty. Tieto 
delegované akty sa môžu prijímať ako 
sieťové predpisy na základe návrhov znení, 
ktoré vypracovala ENTSO pre elektrinu, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1451
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení stanoviska, ktoré 
vypracovala ENTSO pre elektrinu, alebo 
ak sa tak rozhodlo v zozname priorít podľa 
článku 55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a na
základe návrhu vypracovaného 
agentúrou, v súlade s postupom uvedeným 
v článku 55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1452
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
vykonávacie akty. Tieto vykonávacie akty 
sa môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1453
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
vykonávacie akty. Tieto vykonávacie akty 
sa môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo všetkých prípadoch 
navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice nie je jasné 
opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 smernice) 
alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo článok 63 
o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na stanovenie toho, 
ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1454
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
vykonávacie akty. Tieto vykonávacie akty 
sa môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
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55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

55 ods. 2, agentúra, v súlade s postupom 
uvedeným v článku 55, alebo ako 
usmernenia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 57.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na vytvorenie subjektu PDS EÚ by sa mal zrušiť, aby sa odstránili riziká konfliktu 
záujmov. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) sú výlučne technickej povahy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovujú minimálny stupeň 
harmonizácie potrebný na dosiahnutie 
cieľov tohto nariadenia;

a) stanovujú minimálny stupeň 
technickej harmonizácie potrebný na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty pre presné a technicky 
podrobné pravidlá s cezhraničným 
významom v súlade s článkom 63, pokiaľ 
ide o vypracúvanie sieťových predpisov. 
Komisia pred prijatím delegovaného aktu
na vypracovanie nového sieťového 
predpisu alebo zmenu existujúceho 
sieťového predpisu predloží v rámci 
bežného legislatívneho postupu 
legislatívny návrh na prijatie politického 
rámca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1459
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

1. Komisia je splnomocnená 
ustanoviť sieťové predpisy 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 
2, a to v týchto oblastiach:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

1. Komisia je na päť rokov
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 63, pokiaľ ide 
o vypracúvanie sieťových predpisov 
v týchto oblastiach:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1461
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívne znenie je v súlade s našou pripomienkou k delegovaným aktom, keďže je 
potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo všetkých prípadoch 
navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice nie je jasné 
opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 smernice) 
alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo článok 63 
o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na stanovenie toho, 
ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1462
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia vrátane obmedzenia 
výroby a redispečingu výroby a odberu;

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1464
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia vrátane obmedzenia 
výroby a redispečingu výroby a odberu;

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;

Or. en

Odôvodnenie

Odstránenie textu je v súlade s naším súčasným stanoviskom, ako sa uvádza v článku 20.

Pozmeňujúci návrh 1465
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia vrátane obmedzenia 
výroby a redispečingu výroby a odberu;

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia vrátane obmedzenia 
výroby a redispečingu výroby a odberu;

g) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a distribúciu a poplatkov za 
napojenie vrátane lokačných signálov a 
pravidiel kompenzácie medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav;

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.
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Pozmeňujúci návrh 1468
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 



PE610.751v01-00 66/122 AM\1134764SK.docx

SK

vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1471
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku regionálnych rozdielov a obmien sa nezdá byť vhodné umožniť celoeurópsku 
harmonizáciu štruktúr taríf za distribúciu.

Pozmeňujúci návrh 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1473
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a poplatkov za napojenie vrátane 
lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rôzne prírodné aspekty a charakteristiky distribučnej siete členských štátov by 
nebolo možné zaviesť harmonizáciu taríf za distribúciu na úrovni EÚ. Tento argument sa 
vzťahuje aj na písmeno n) tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a poplatkov za napojenie vrátane 
lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rýchle tempo vývoja energetických sústav nie je opodstatnené vypracovanie 
sieťových predpisov pre štruktúry taríf za distribúciu, keďže majú malý cezhraničný vplyv 
a silné prepojenie s miestnymi osobitosťami.



PE610.751v01-00 68/122 AM\1134764SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 1475
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a 
distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a poplatkov za napojenie vrátane 
lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) pravidlá nediskriminačného, 
transparentného poskytovania 
nefrekvenčných podporných služieb 
vrátane regulácie napätia v ustálenom 
stave, zotrvačnosti, rýchleho prívodu 
prúdu, schopnosti štartu z tmy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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m) pravidlá nediskriminačného, 
transparentného poskytovania 
nefrekvenčných podporných služieb 
vrátane regulácie napätia v ustálenom 
stave, zotrvačnosti, rýchleho prívodu 
prúdu, schopnosti štartu z tmy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1478
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) riadenie odberu vrátane pravidiel 
agregácie, skladovania energie a 
obmedzenia odberu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1479
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) riadenie odberu vrátane pravidiel 
agregácie, skladovania energie a 
obmedzenia odberu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V tomto nariadení sa jasne uvádza, že pravidlá týkajúce sa regionálnych operačných centier 
by mali stanoviť PPS. Z tohto dôvodu nie je jasné, prečo je potrebné vytvoriť ďalší zákonný 
dekrét pre regionálne operačné centrá. Takisto sa domnievame, že všetky takéto dôležité 
ustanovenia by mali byť výslovne uvedené v znení tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) riadenie odberu vrátane pravidiel 
agregácie, skladovania energie a 
obmedzenia odberu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) riadenie odberu vrátane pravidiel 
agregácie, skladovania energie a 
obmedzenia odberu;

n) riadenie odberu vrátane pravidiel 
agregácie a obmedzenia odberu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) skladovanie energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) pravidlá v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Touto otázkou sa už zaoberá niekoľko európskych orgánov (ako napríklad ENISA), sieťový 
predpis by sa pravdepodobne prekrýval s ďalšími nariadeniami a verejné informácie by sa 
mali obmedziť na nevyhnutný rozsah.

Pozmeňujúci návrh 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) pravidlá v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) pravidlá týkajúce sa regionálnych 
operačných centier.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Pravidlá pre regionálne koordinačné centrá prirodzene patria do usmernení pre prevádzku 
sústavy, keďže by poskytovali ďalšiu úroveň podrobností o tom, ako by mala koordinácia 
prebiehať v praxi.

Pozmeňujúci návrh 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) pravidlá týkajúce sa regionálnych 
operačných centier.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1487
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pa) skladovanie energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1488
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, 
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ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

v ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1489
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, 
v ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu, subjektom PDS EÚ
a ostatnými relevantnými zainteresovanými 
subjektmi každé tri roky vypracuje ročný
zoznam priorít, v ktorom sa určia oblasti 
uvedené v článku 8 ods. 1, ktoré sa 
zohľadnia pri vypracúvaní sieťových 
predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavádza európsky subjekt pre prevádzkovateľov distribučných sústav 
v článkoch 49 až 51. Úlohy týkajúce sa tohto subjektu sa preto musia zosúladiť s ustanovením 
tohto článku, ako aj s článkom 53, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi PPS a PDS.
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Pozmeňujúci návrh 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ. 
Subjekt PDS EÚ zabezpečí, aby mal 
zvolaný prípravný výbor geograficky 
vyvážené zastúpenie vrátane malých alebo 
nezávislých prevádzkovateľov 
distribučných sústav, a podlieha 
predpisom, ktoré súvisia s nezávislosťou 
a predchádzaním konfliktu záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu, subjektom PDS EÚ
pre elektrinu, ako aj ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, 
v ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
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sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov po dôkladnej analýze 
nákladov a prínosov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by existovať parita medzi ENTSO-E a PDS EÚ. Analýza nákladov a prínosov je 
dôležitá, aby odberatelia mohli byť informovaní o opodstatnení rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 1492
Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu, prevádzkovateľmi 
distribučných sústav a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje ročný zoznam 
priorít, v ktorom sa určia oblasti uvedené 
v odseku 1, ktoré sa zohľadnia pri 
vypracúvaní sieťových predpisov. Ak 
predmet sieťového predpisu priamo súvisí 
s prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1493
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie výboru 
zainteresovaných strán a predloženie 
návrhu sieťového predpisu agentúru.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade neexistencie subjektu PDS EÚ by agentúra ACER mala vypracúvať sieťové 
predpisy týkajúce sa distribučných sietí a monitorovať ich vykonávanie. ACER by mala mať aj 
právomoc zvolávať „prípravné výbory“ pre sieťové predpisy. Tieto „prípravné výbory“ by 
mali byť premenované na „výbory zainteresovaných strán“, aby sa predišlo nesprávnemu 
výkladu, pokiaľ ide o ich úlohu: výbory by mali mať konzultačnú, podpornú úlohu, nemali by 
však mať hlavné slovo pri navrhovaní sieťových predpisov.

Pozmeňujúci návrh 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu, subjektom PDS EÚ
a ostatnými relevantnými zainteresovanými 
subjektmi každé tri roky vypracuje zoznam 
priorít, v ktorom sa určia oblasti uvedené 
v odseku 1, ktoré sa zohľadnia pri 
vypracúvaní sieťových predpisov. Ak 
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sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

predmet sieťového predpisu priamo súvisí 
s prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia namiesto ENTSO pre elektrinu 
požiada o zvolanie prípravného výboru 
a predloženie návrhu sieťového predpisu 
agentúre subjekt PDS EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti uvedené v odseku 
1, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

2. Komisia po porade s agentúrou, 
ENTSO pre elektrinu a ostatnými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi 
každé tri roky vypracuje zoznam priorít, v 
ktorom sa určia oblasti, ktoré sa zohľadnia
pri legislatívnom plánovaní a vypracúvaní 
sieťových predpisov. Ak predmet 
sieťového predpisu priamo súvisí s 
prevádzkou distribučnej sústavy a má 
menší význam pre prenosovú sústavu, 
Komisia môže namiesto ENTSO pre 
elektrinu požiadať o zvolanie prípravného 
výboru a predloženie návrhu sieťového 
predpisu agentúre subjekt PDS EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1496
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Komisia požiada agentúru, aby jej v 
primeranej lehote nepresahujúcej šesť 
mesiacov predložila nezáväzné rámcové 
usmernenia (ďalej len „rámcové 
usmernenia“) s jasnými a objektívnymi 
zásadami pre vypracovanie sieťových 
predpisov, ktoré súvisia s oblasťami 
určenými v zozname priorít. Žiadosť 
Komisie môže obsahovať podmienky, 
ktorými sa rámcové usmernenia majú 
zaoberať. Všetky rámcové usmernenia 
musia prispievať k integrácii trhu, 
nediskriminácii, skutočnej hospodárskej 
súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu. 
Komisia môže na základe odôvodnenej 
žiadosti agentúry túto lehotu predĺžiť.

3. Komisia požiada agentúru, aby jej v 
primeranej lehote nepresahujúcej šesť 
mesiacov predložila nezáväzné rámcové 
usmernenia (ďalej len „rámcové 
usmernenia“) s jasnými a objektívnymi 
zásadami pre vypracovanie sieťových 
predpisov, ktoré súvisia s oblasťami 
určenými v zozname priorít. Žiadosť 
Komisie môže obsahovať podmienky, 
ktorými sa rámcové usmernenia majú 
zaoberať. Všetky rámcové usmernenia 
musia prispievať k lepšej integrácii 
vysokých úrovní elektriny vyrábanej 
z obnoviteľných zdrojov variabilnej 
energie na trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu. Komisia môže na základe 
odôvodnenej žiadosti agentúry túto lehotu 
predĺžiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra sa po dobu najmenej 
dvoch mesiacov otvorene a transparentne 
formálne radí o rámcových usmerneniach s 
ENTSO pre elektrinu, so subjektom PDS 
EÚ a s ostatnými relevantnými 
zainteresovanými stranami.

4. Agentúra sa po dobu najmenej 
dvoch mesiacov otvorene a transparentne 
formálne radí o rámcových usmerneniach s 
ENTSO pre elektrinu a s ostatnými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnutie súladu s ďalšími zmenami. Okrem toho, 
s cieľom poskytnúť objasnenie odlišných úloh a zodpovedností pri vypracúvaní sieťového 
predpisu by mali byť ustanovenia o sieťových predpisoch súvisiace s distribučnou sieťou 
uvedené v ďalšom pododseku. Obsah tohto odseku sa teda obmedzuje na sieťové predpisy, 
ktoré patria do rozsahu právomocí ENTSO-E.
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Pozmeňujúci návrh 1498
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra sa po dobu najmenej 
dvoch mesiacov otvorene a transparentne 
formálne radí o rámcových usmerneniach s 
ENTSO pre elektrinu, so subjektom PDS 
EÚ a s ostatnými relevantnými 
zainteresovanými stranami.

4. Agentúra sa počas najmenej dvoch 
mesiacov otvorene a transparentne 
formálne radí o rámcových usmerneniach s 
ENTSO pre elektrinu a s ostatnými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1499
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak Komisia usúdi, že rámcové 
usmernenia neprispievajú k integrácii trhu, 
nediskriminácii, skutočnej hospodárskej 
súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu, 
môže agentúru požiadať, aby rámcové 
usmernenia v primeranej lehote 
prepracovala a opätovne ich predložila 
Komisii.

6. Ak Komisia usúdi, že rámcové 
usmernenia neprispievajú k integrácii 
vysokých úrovní elektriny vyrábanej 
z obnoviteľných zdrojov variabilnej 
energie na trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, môže agentúru požiadať, 
aby rámcové usmernenia v primeranej 
lehote prepracovala a opätovne ich 
predložila Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
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Článok 55 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, aby agentúre v 
primeranej lehote nepresahujúcej dvanásť 
mesiacov predložili návrh sieťového 
predpisu, ktorý je v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami.

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, aby agentúre v primeranej lehote 
nepresahujúcej dvanásť mesiacov 
predložili návrh sieťového predpisu, ktorý 
je v súlade s príslušnými rámcovými 
usmerneniami.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnutie súladu s ďalšími zmenami. Okrem toho, 
s cieľom poskytnúť objasnenie odlišných úloh a zodpovedností pri vypracúvaní sieťového 
predpisu by mali byť ustanovenia o sieťových predpisoch súvisiace s distribučnou sieťou 
uvedené v ďalšom pododseku. Obsah tohto odseku sa teda obmedzuje na sieťové predpisy, 
ktoré patria do rozsahu právomocí ENTSO-E.

Pozmeňujúci návrh 1501
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, aby agentúre v 
primeranej lehote nepresahujúcej dvanásť 
mesiacov predložili návrh sieťového 
predpisu, ktorý je v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami.

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, aby agentúre v primeranej lehote 
nepresahujúcej dvanásť mesiacov 
predložili návrh sieťového predpisu, ktorý 
je v súlade s príslušnými rámcovými 
usmerneniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1502
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, aby agentúre v 
primeranej lehote nepresahujúcej dvanásť 
mesiacov predložili návrh sieťového
predpisu, ktorý je v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami.

8. Komisia požiada ENTSO pre 
elektrinu, alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, aby agentúre v 
primeranej lehote nepresahujúcej dvanásť 
mesiacov predložili stanovisko 
k sieťovému predpisu, ktorý je v súlade 
s príslušnými rámcovými usmerneniami.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavádza európsky subjekt pre prevádzkovateľov distribučných sústav 
v článkoch 49 až 51. Úlohy týkajúce sa tohto subjektu sa preto musia zosúladiť s ustanovením 
tohto článku, ako aj s článkom 53, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi PPS a PDS.

Pozmeňujúci návrh 1503
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. ENTSO pre elektrinu, alebo v 
prípadoch, v ktorých tak bolo rozhodnuté 
v zozname priorít podľa odseku 2, subjekt 
PDS EÚ, zvolajú prípravný výbor, ktorý 
im má poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Prípravný výbor sa 
skladá zo zástupcov ENTSO pre elektrinu, 
agentúry, subjektu PDS EÚ, prípadne 
nominovaných organizátorov trhu a 
obmedzeného počtu hlavných dotknutých 
zainteresovaných subjektov. ENTSO pre 
elektrinu alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, vypracúva na 
žiadosť Komisie podľa odseku 8 návrhy 

9. Agentúra zvolá prípravný výbor, 
ktorý jej má poskytovať podporu pri 
vypracúvaní sieťového predpisu. Prípravný 
výbor sa skladá zo zástupcov ENTSO pre 
elektrinu, agentúry, subjektu PDS EÚ, 
prípadne nominovaných organizátorov 
trhu, hlavných dotknutých 
zainteresovaných subjektov vrátane 
prevádzkovateľov na trhu tretích strán, 
a všetkých ďalších externých zdrojov 
posudkov akademickej obce alebo 
organizácie občianskej spoločnosti. 
Agentúra vypracúva na žiadosť Komisie 
podľa odseku 8 návrhy sieťových 
predpisov pre oblasti uvedené v odseku 1 
tohto článku.
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sieťových predpisov pre oblasti uvedené v 
odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavádza európsky subjekt pre prevádzkovateľov distribučných sústav 
v článkoch 49 až 51. Úlohy týkajúce sa tohto subjektu sa preto musia zosúladiť s ustanovením 
tohto článku, ako aj s článkom 53, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi PPS a PDS.

Pozmeňujúci návrh 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. ENTSO pre elektrinu, alebo v 
prípadoch, v ktorých tak bolo rozhodnuté 
v zozname priorít podľa odseku 2, subjekt 
PDS EÚ, zvolajú prípravný výbor, ktorý 
im má poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Prípravný výbor sa 
skladá zo zástupcov ENTSO pre elektrinu, 
agentúry, subjektu PDS EÚ, prípadne
nominovaných organizátorov trhu a 
obmedzeného počtu hlavných dotknutých 
zainteresovaných subjektov. ENTSO pre 
elektrinu alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, vypracúva na 
žiadosť Komisie podľa odseku 8 návrhy 
sieťových predpisov pre oblasti uvedené v 
odseku 1.

9. ENTSO pre elektrinu zvolá výbor 
zainteresovaných strán, ktorý jej má 
poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Výbor 
zainteresovaných strán sa skladá zo 
zástupcov ENTSO pre elektrinu, agentúry 
a ďalších dotknutých zainteresovaných 
subjektov, pri ktorých možno 
predpokladať záujem o sieťový predpis 
vrátane prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, nominovaných organizátorov trhu, 
užívateľov sústavy, príslušných 
odvetvových združení, technických 
orgánov a spotrebiteľských organizácií. 
ENTSO pre elektrinu vypracúva na žiadosť 
Komisie podľa odseku 8 návrhy sieťových 
predpisov pre oblasti uvedené v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
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in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Pozmeňujúci návrh 1505
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. ENTSO pre elektrinu, alebo v 
prípadoch, v ktorých tak bolo rozhodnuté 
v zozname priorít podľa odseku 2, subjekt 
PDS EÚ, zvolajú prípravný výbor, ktorý 
im má poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Prípravný výbor sa 
skladá zo zástupcov ENTSO pre elektrinu, 
agentúry, subjektu PDS EÚ, prípadne
nominovaných organizátorov trhu a 
obmedzeného počtu hlavných dotknutých 
zainteresovaných subjektov. ENTSO pre 
elektrinu alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, vypracúva na 
žiadosť Komisie podľa odseku 8 návrhy 
sieťových predpisov pre oblasti uvedené v 
odseku 1.

9. ENTSO pre elektrinu zvolá výbor 
zainteresovaných strán, ktorý jej má 
poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Výbor 
zainteresovaných strán sa skladá zo 
zástupcov ENTSO pre elektrinu, agentúry 
a ďalších dotknutých zainteresovaných 
subjektov, pri ktorých možno 
predpokladať záujem o sieťový predpis 
vrátane prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, nominovaných organizátorov trhu, 
užívateľov sústavy, príslušných 
odvetvových združení, technických 
orgánov a spotrebiteľských organizácií. 
ENTSO pre elektrinu vypracúva na žiadosť 
Komisie podľa odseku 8 návrhy sieťových 
predpisov pre oblasti uvedené v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1506
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval 
k integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval 
k integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
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hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu. Agentúra do štyroch 
mesiacov od prijatia návrhu poskytne 
prepracovaný sieťový predpis ENTSO pre 
elektrinu alebo subjektu PDS EÚ. Ak 
ENTSO pre elektrinu alebo subjekt 
PDS EÚ nesúhlasia s prepracovaným 
sieťovým predpisom, zvolajú prípravný 
výbor uvedený v odseku 9, ktorý im má 
poskytnúť podporu pri vypracúvaní 
prepracovaného sieťového predpisu. 
ENTSO pre elektrinu alebo subjekt 
PDS EÚ poskytnú svoje stanoviská 
k prepracovanému sieťovému predpisu 
a opätovne ho predložia agentúre do 
dvoch mesiacov od prijatia 
prepracovaného sieťového predpisu.
Agentúra do jedného mesiaca od
doručenia prepracovaného návrhu predloží 
prepracovaný sieťový predpis Komisii. 
V návrhu predloženom Komisii agentúra 
zohľadní názory všetkých zúčastnených 
strán poskytnuté počas prípravy návrhu 
pod vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis, ktorý vypracuje ENTSO pre 
elektrinu, bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
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sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu k zneniu, 
ktoré sa má predložiť Komisii, vedie 
formálne konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnutie súladu s ďalšími zmenami. Okrem toho, 
s cieľom poskytnúť objasnenie odlišných úloh a zodpovedností pri vypracúvaní sieťového 
predpisu by mali byť ustanovenia o sieťových predpisoch súvisiace s distribučnou sieťou 
uvedené v ďalšom pododseku. Obsah tohto odseku sa teda obmedzuje na sieťové predpisy, 
ktoré patria do rozsahu právomocí ENTSO-E.

Pozmeňujúci návrh 1508
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis, ktorý vypracuje ENTSO pre 
elektrinu, bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu k zneniu, 
ktoré sa má predložiť Komisii, vedie 
formálne konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1509
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný
sieťový predpis Komisii. V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

10. Agentúra zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
lepšej integrácii vysokých úrovní elektriny 
vyrábanej obnoviteľnými zdrojmi 
variabilnej energie na trhu, 
nediskriminácii, skutočnej hospodárskej 
súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu, a do 
šiestich mesiacov od doručenia stanoviska
predloží návrh sieťového predpisu
Komisii. V návrhu predloženom Komisii 
agentúra zohľadní názory všetkých 
zúčastnených strán poskytnuté počas 
prípravy návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1510
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Ak ENTSO pre elektrinu alebo 
subjekt PDS EÚ nevypracovali sieťový 
predpis v lehote stanovenej Komisiou 
podľa odseku 8, Komisia môže požiadať 
agentúru, aby na základe príslušných 
rámcových usmernení vypracovala návrh 
sieťového predpisu. Agentúra môže počas 

11. Ak ENTSO pre elektrinu 
nevypracovala stanovisko v lehote 
stanovenej Komisiou podľa odseku 8, 
Komisia môže požiadať agentúru, aby na 
základe príslušných rámcových usmernení 
vypracovala návrh sieťového predpisu, a to
bez toho, aby bolo potrebné stanovisko 
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vypracovávania návrhu sieťového predpisu
na základe tohto odseku začať ďalšie 
konzultácie. Agentúra predloží Komisii 
návrh sieťového predpisu, ktorý 
vypracovala na základe tohto odseku, a 
môže odporučiť jeho prijatie.

ENTSO pre elektrinu. Agentúra môže 
počas vypracovávania návrhu sieťového 
predpisu na základe tohto odseku začať 
ďalšie konzultácie. Agentúra predloží 
Komisii návrh sieťového predpisu, ktorý 
vypracovala na základe tohto odseku, a 
môže odporučiť jeho prijatie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1511
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Ak ENTSO pre elektrinu alebo 
subjekt PDS EÚ nevypracovali sieťový 
predpis v lehote stanovenej Komisiou 
podľa odseku 8, Komisia môže požiadať 
agentúru, aby na základe príslušných 
rámcových usmernení vypracovala návrh 
sieťového predpisu. Agentúra môže počas 
vypracovávania návrhu sieťového predpisu
na základe tohto odseku začať ďalšie 
konzultácie. Agentúra predloží Komisii 
návrh sieťového predpisu, ktorý 
vypracovala na základe tohto odseku, a 
môže odporučiť jeho prijatie.

11. Ak ENTSO pre elektrinu
nevypracovala sieťový predpis v lehote 
stanovenej Komisiou podľa odseku 8, 
Komisia môže požiadať agentúru, aby na 
základe príslušných rámcových usmernení 
vypracovala návrh sieťového predpisu. 
Agentúra môže počas vypracovávania 
návrhu sieťového predpisu na základe 
tohto odseku začať ďalšie konzultácie. 
Agentúra predloží Komisii návrh sieťového 
predpisu, ktorý vypracovala na základe 
tohto odseku, a môže odporučiť jeho 
prijatie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Ak ENTSO pre elektrinu alebo 
subjekt PDS EÚ nevypracovali sieťový 
predpis v lehote stanovenej Komisiou 

11. Ak ENTSO pre elektrinu
nevypracovala sieťový predpis v lehote 
stanovenej Komisiou podľa odseku 8, 
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podľa odseku 8, Komisia môže požiadať 
agentúru, aby na základe príslušných 
rámcových usmernení vypracovala návrh 
sieťového predpisu. Agentúra môže počas 
vypracovávania návrhu sieťového predpisu
na základe tohto odseku začať ďalšie 
konzultácie. Agentúra predloží Komisii 
návrh sieťového predpisu, ktorý 
vypracovala na základe tohto odseku, a 
môže odporučiť jeho prijatie.

Komisia môže požiadať agentúru, aby na 
základe príslušných rámcových usmernení 
vypracovala návrh sieťového predpisu. 
Agentúra môže počas vypracovávania 
návrhu sieťového predpisu na základe 
tohto odseku začať ďalšie konzultácie. 
Agentúra predloží Komisii návrh sieťového 
predpisu, ktorý vypracovala na základe 
tohto odseku, a môže odporučiť jeho 
prijatie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnutie súladu s ďalšími zmenami. Okrem toho, 
s cieľom poskytnúť objasnenie odlišných úloh a zodpovedností pri vypracúvaní sieťového 
predpisu by mali byť ustanovenia o sieťových predpisoch súvisiace s distribučnou sieťou 
uvedené v ďalšom pododseku. Obsah tohto odseku sa teda obmedzuje na sieťové predpisy, 
ktoré patria do rozsahu právomocí ENTSO-E.

Pozmeňujúci návrh 1513
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak ENTSO pre elektrinu alebo subjekt 
PDS EÚ nevypracovali sieťový predpis, 
alebo ak agentúra nevypracovala návrh 
sieťového predpisu uvedený v odseku 11 
tohto článku, alebo na odporúčanie 
agentúry podľa odseku 10 tohto článku 
prijať jeden alebo viaceré sieťové predpisy 
v oblastiach uvedených v odseku 1.

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak agentúra nevypracovala návrh sieťového 
predpisu uvedený v odseku 11 tohto 
článku, alebo na odporúčanie agentúry 
podľa odseku 10 tohto článku prijať jeden 
alebo viaceré sieťové predpisy v oblastiach 
uvedených v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1514
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak ENTSO pre elektrinu alebo subjekt 
PDS EÚ nevypracovali sieťový predpis, 
alebo ak agentúra nevypracovala návrh 
sieťového predpisu uvedený v odseku 11 
tohto článku, alebo na odporúčanie 
agentúry podľa odseku 10 tohto článku 
prijať jeden alebo viaceré sieťové predpisy 
v oblastiach uvedených v odseku 1.

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak ENTSO pre elektrinu nevypracovala
sieťový predpis, alebo ak agentúra 
nevypracovala návrh sieťového predpisu 
uvedený v odseku 11 tohto článku, alebo
na odporúčanie agentúry podľa odseku 10 
tohto článku prijať jeden alebo viaceré 
sieťové predpisy v oblastiach uvedených 
v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak ENTSO pre elektrinu alebo subjekt 
PDS EÚ nevypracovali sieťový predpis, 
alebo ak agentúra nevypracovala návrh 
sieťového predpisu uvedený v odseku 11 
tohto článku, alebo na odporúčanie 
agentúry podľa odseku 10 tohto článku 
prijať jeden alebo viaceré sieťové predpisy 
v oblastiach uvedených v odseku 1.

12. Komisia môže z vlastného podnetu, 
ak ENTSO pre elektrinu alebo agentúra 
nevypracovali sieťový predpis, alebo ak 
agentúra nevypracovala návrh sieťového 
predpisu uvedený v odseku 11 tohto 
článku, alebo na odporúčanie agentúry 
podľa odseku 10 tohto článku prijať jeden 
alebo viaceré sieťové predpisy v oblastiach 
uvedených v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Ak Komisia navrhuje prijatie 
sieťového predpisu z vlastného podnetu, 
najmenej počas obdobia dvoch mesiacov 
konzultuje návrh sieťového predpisu s 
agentúrou, ENTSO pre elektrinu a 
všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami.

13. Ak Komisia navrhuje prijatie
sieťového predpisu z vlastného podnetu, 
najmenej počas obdobia dvoch mesiacov 
konzultuje návrh sieťového predpisu s 
agentúrou, ENTSO pre elektrinu, so 
subjektom PDS EÚ a všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1517
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Ak Komisia navrhuje prijatie 
sieťového predpisu z vlastného podnetu, 
najmenej počas obdobia dvoch mesiacov 
konzultuje návrh sieťového predpisu 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu 
a všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami.

13. Ak Komisia navrhuje prijatie 
sieťového predpisu z vlastného podnetu, 
najmenej počas obdobia dvoch mesiacov 
konzultuje návrh sieťového predpisu 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu, so 
subjektom PDS EÚ a všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Ak predmet sieťového predpisu 
priamo súvisí s prevádzkou distribučnej 
sústavy a má menší význam pre prenosovú 
sústavu, a ak sa tak rozhodlo v zozname 
priorít podľa odseku 2, agentúra predloží 
návrh sieťového predpisu Komisii 
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v primeranej lehote nepresahujúcej 
dvanásť mesiacov. Agentúra zvolá
prípravný výbor, ktorý jej má poskytovať 
podporu pri vypracúvaní sieťového 
predpisu. Prípravný výbor sa skladá zo 
zástupcov agentúry, ENTSO pre 
elektrinu, subjektu PDS EÚ a ďalších 
dotknutých zainteresovaných subjektov,
pri ktorých možno predpokladať záujem 
o sieťový predpis vrátane 
prevádzkovateľov distribučných sústav, 
nominovaných organizátorov trhu 
s elektrinou, užívateľov sústavy, 
príslušných odvetvových združení, 
technických orgánov a platforiem pre 
spotrebiteľov. Agentúra zabezpečí, aby bol 
sieťový predpis v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval 
k integrácii trhu, nediskriminácii, 
skutočnej hospodárskej súťaži 
a efektívnemu fungovaniu trhu, a predloží 
sieťový predpis Komisii. Agentúra 
v návrhu predloženom Komisii zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu 
a k zneniu, ktoré sa má predložiť Komisii, 
vedie formálne konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi o verzii, ktorú 
predloží Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

V navrhovanej zmene sa stanovuje proces pre vypracúvanie sieťových predpisov týkajúcich sa 
distribučnej siete. V prípade neexistencie subjektu PDS EÚ by agentúra ACER mala 
vypracúvať sieťové predpisy týkajúce sa distribučných sietí a monitorovať ich vykonávanie. 
ACER by mala mať aj právomoc zvolávať „prípravné výbory“ (premenované na „výbory 
zainteresovaných strán“), aby jej poskytli podporu pri vypracúvaní sieťových predpisov.

Pozmeňujúci návrh 1519
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. Týmto článkom nie je dotknuté 
právo Komisie prijímať a meniť 
usmernenia uvedené v článku 57. Nie je 
ním dotknuté to, že ENTSO pre elektrinu 
môže vypracúvať nezáväzné usmernenia 
v oblastiach uvedených v odseku 1, ak sa 
to netýka oblastí uvedených v žiadosti 
Komisie. Tieto usmernenia sa predkladajú 
agentúre, aby k nim zaujala stanovisko. 
ENTSO pre elektrinu toto stanovisko 
riadne zohľadní.

14. Týmto článkom nie je dotknuté 
právo Komisie prijímať a meniť 
usmernenia uvedené v článku 57. Nie je 
ním dotknuté to, že ENTSO pre elektrinu 
a subjekt PDS EÚ môžu vypracúvať 
nezáväzné usmernenia v oblastiach 
uvedených v odseku 1, ak sa to netýka 
oblastí uvedených v žiadosti Komisie. 
Tieto usmernenia sa predkladajú agentúre, 
aby k nim zaujala stanovisko. ENTSO pre 
elektrinu a subjekt PDS EÚ toto 
stanovisko riadne zohľadnia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavádza európsky subjekt pre prevádzkovateľov distribučných sústav 
v článkoch 49 až 51. Úlohy týkajúce sa tohto subjektu sa preto musia zosúladiť s ustanovením 
tohto článku, ako aj s článkom 53, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi PPS a PDS.

Pozmeňujúci návrh 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia predloží legislatívny 
návrh všeobecného politického rámca
pred prijatím delegovaných aktov v súlade 
s článkom 63 týkajúcich sa zmien 
sieťových predpisov podľa postupu 
uvedeného v článku 55. Pozmeňujúce 
návrhy môže predložiť aj agentúra podľa 
postupu stanoveného v odsekoch 2 až 4 
tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1521
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Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s regulačným 
postupom uvedeným v článku 62 ods. 2
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1522
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo všetkých prípadoch 
navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice nie je jasné 
opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 smernice) 
alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo článok 63 
o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na stanovenie toho, 
ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1523
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Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa zmien sieťových predpisov 
podľa postupu uvedeného v článku 55. 
Pozmeňujúce návrhy môže predložiť aj 
agentúra podľa postupu stanoveného v 
odsekoch 2 až 4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1524
Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov distribučných 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1525
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav, užívateľov sústav 
a odberateľov môžu agentúre predkladať 
návrhy na zmeny sieťového predpisu 
prijatého podľa článku 55. Agentúra môže 
predkladať návrhy úprav aj z vlastného 
podnetu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s doplnením nového subjektu PDS by sa tu mali uvádzať aj prevádzkovatelia 
distribučných sústav.

Pozmeňujúci návrh 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav, užívateľov sústav 
a odberateľov môžu agentúre predkladať 
návrhy na zmeny sieťového predpisu 
prijatého podľa článku 55. Agentúra môže 
predkladať návrhy úprav aj z vlastného 
podnetu.

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia distribučných sústav sa musia zúčastňovať na vypracúvaní.

Pozmeňujúci návrh 1527
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Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, 
prevádzkovateľov prenosových sústav, 
prevádzkovateľov distribučných sústav,
užívateľov sústav a odberateľov môžu 
agentúre predkladať návrhy na zmeny 
sieťového predpisu prijatého podľa článku 
55. Agentúra môže predkladať návrhy 
úprav aj z vlastného podnetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, subjektu 
PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových 
sústav, užívateľov sústav a odberateľov 
môžu agentúre predkladať návrhy na 
zmeny sieťového predpisu prijatého podľa 
článku 55. Agentúra môže predkladať 
návrhy úprav aj z vlastného podnetu.

2. Osoby, pri ktorých sa dá 
predpokladať záujem o sieťový predpis, 
vrátane ENTSO pre elektrinu, 
prevádzkovateľov prenosových sústav, 
prevádzkovateľov distribučných sústav,
užívateľov sústav a odberateľov môžu 
agentúre predkladať návrhy na zmeny 
sieťového predpisu prijatého podľa článku 
55. Agentúra môže predkladať návrhy 
úprav aj z vlastného podnetu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie s ďalšími zmenami.

Pozmeňujúci návrh 1529
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Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať delegovaný 
akt ako usmernenie v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1.

2. Komisia môže prijať delegovaný 
akt ako usmernenia v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1. Tieto usmernenia 
sa prijímajú ako vykonávacie akty 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 62 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1530
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať delegovaný
akt ako usmernenie v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1.

2. Komisia môže prijať vykonávací
akt ako usmernenie v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo všetkých prípadoch 
navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice nie je jasné 
opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 smernice) 
alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo článok 63 
o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na stanovenie toho, 
ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1531
Evžen Tošenovský
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Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať delegovaný
akt ako usmernenie v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1.

2. Komisia môže prijať vykonávací
akt ako usmernenie v oblastiach, kde by sa 
takéto akty mohli vypracovať aj na základe 
postupu prijímania sieťového predpisu 
podľa článku 55 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1532
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
distribučných a prenosových taríf 
a režimoch pripojenia vrátane premietnutia 
kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 
národnej sústave a poskytnutia vhodných a 
účinných lokačných signálov v súlade so 
zásadami stanovenými v článku 16.

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
distribučných a prenosových taríf 
a režimoch pripojenia vrátane premietnutia 
kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 
národnej sústave, zamedzenia poplatkov, 
ktoré nezohľadňujú náklady a výhody 
aktívnych odberateľov a poskytnutia 
vhodných a účinných lokačných signálov, 
s výnimkou aktívnych odberateľov,
v súlade so zásadami stanovenými v článku 
16.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ustanoveniami a zmenami článku 16.
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Pozmeňujúci návrh 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
distribučných a prenosových taríf 
a režimoch pripojenia vrátane premietnutia 
kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 
národnej sústave a poskytnutia vhodných a 
účinných lokačných signálov v súlade so 
zásadami stanovenými v článku 16.

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
prenosových taríf a režimoch pripojenia 
vrátane premietnutia kompenzačného 
mechanizmu uplatňovaného medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav do 
poplatkov v národnej sústave a poskytnutia 
vhodných a účinných lokačných signálov 
v súlade so zásadami stanovenými v článku 
16.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rýchle tempo vývoja energetických sústav nie je opodstatnené vypracovanie 
sieťových predpisov pre štruktúry taríf za distribúciu, keďže majú malý cezhraničný vplyv 
a silné prepojenie s miestnymi osobitosťami.

Pozmeňujúci návrh 1534
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
distribučných a prenosových taríf 
a režimoch pripojenia vrátane premietnutia 
kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
prenosových taríf a režimoch pripojenia 
vrátane premietnutia kompenzačného 
mechanizmu uplatňovaného medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav do 
poplatkov v národnej sústave a poskytnutia 
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národnej sústave a poskytnutia vhodných a 
účinných lokačných signálov v súlade so 
zásadami stanovenými v článku 16.

vhodných a účinných lokačných signálov 
v súlade so zásadami stanovenými v článku 
16.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované alternatívne znenie je v súlade s naším stanoviskom k harmonizácii distribučných 
taríf, ako sa uvádza v článku 55 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 1535
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
distribučných a prenosových taríf 
a režimoch pripojenia vrátane premietnutia 
kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 
národnej sústave a poskytnutia vhodných a 
účinných lokačných signálov v súlade so 
zásadami stanovenými v článku 16.

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
prenosových taríf a režimoch pripojenia 
vrátane premietnutia kompenzačného 
mechanizmu uplatňovaného medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav do 
poplatkov v národnej sústave a poskytnutia 
vhodných a účinných lokačných signálov 
v súlade so zásadami stanovenými v článku 
16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1536
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie o pravidlách 
stimulovania investícií do kapacity 

b) informácie o pravidlách 
stimulovania investícií do kapacity 
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spojovacích vedení vrátane lokačných 
signálov;

spojovacích vedení vrátane kapacít 
uskladnenia energie a lokačných signálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu 
a prípadne s ostatnými zainteresovanými 
subjektmi.

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu, 
subjektom PDS EÚ a prípadne s ostatnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1538
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu 
a prípadne s ostatnými zainteresovanými 
subjektmi.

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu, 
subjektom PDS EÚ a prípadne s ostatnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavádza európsky subjekt pre prevádzkovateľov distribučných sústav 
v článkoch 49 až 51. Úlohy týkajúce sa tohto subjektu sa preto musia zosúladiť s ustanovením 
tohto článku, ako aj s článkom 53, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi PPS a PDS.
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Pozmeňujúci návrh 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu 
a prípadne s ostatnými zainteresovanými 
subjektmi.

7. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení Komisia vedie konzultácie 
s agentúrou, ENTSO pre elektrinu, 
subjektom PDS EÚ a prípadne s ostatnými 
zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1540
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 58 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právo členských štátov vydať podrobnejšie 
opatrenia

Právo členských štátov vydať podrobnejšie 
opatrenia alebo účinnejšie trhové riešenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1541
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva 
členských štátov udržiavať alebo zavádzať 
opatrenia, ktoré obsahujú podrobnejšie 
ustanovenia ako tie, ktoré sú stanovené 
v tomto nariadení, v usmerneniach 
uvedených v článku 57 alebo v sieťových 
predpisoch uvedených v článku 55, ak 

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva 
členských štátov udržiavať alebo zavádzať 
opatrenia, ktoré obsahujú podrobnejšie 
ustanovenia a/alebo opatrenia, ktoré 
obsahujú účinnejšie trhové riešenia, 
pokiaľ ide o dosahovanie celkových 
zámerov tohto nariadenia určených 
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uvedené opatrenia neohrozujú účinnosť 
právnych predpisov Únie.

v článku 1, ako tie, ktoré sú stanovené 
v tomto nariadení, v usmerneniach 
uvedených v článku 57 alebo v sieťových 
predpisoch uvedených v článku 55, ak 
uvedené opatrenia neohrozujú účinnosť 
právnych predpisov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1542
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) investícia musí zvyšovať 
hospodársku súťaž v oblasti dodávok 
elektriny;

a) investícia musí zvyšovať 
hospodársku súťaž v oblasti dodávok 
elektriny a v prípade projektov uvedených
do prevádzky po 1. januári 2019 musia 
konkrétne zahŕňať skladovanie energie
na jednom alebo obidvoch koncoch 
prepojenia, ak je skladovanie energie 
nákladovo výhodnejšie ako investície do 
kapacity prepojení;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími zmenami predloženými 
k ustanoveniam, ktoré upravila Komisia.

Pozmeňujúci návrh 1543
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regulačné orgány dotknutých členských 
štátov prijímajú rozhodnutie o udelení 
výnimky podľa odsekov 1, 2 a 3 v každom 
jednotlivom prípade osobitne. Výnimka sa 

Regulačné orgány dotknutých členských 
štátov prijímajú rozhodnutie o udelení 
výnimky podľa odsekov 1, 2 a 3 v každom 
jednotlivom prípade osobitne. Výnimka sa 
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môže vzťahovať na celú kapacitu nového 
spojovacieho vedenia alebo existujúceho 
spojovacieho vedenia s výrazne zvýšenou 
kapacitou, alebo časť ich kapacity.

môže vzťahovať na celú kapacitu alebo na 
zmluvnú kapacitu skladovania energie
nového spojovacieho vedenia alebo 
existujúceho spojovacieho vedenia 
s výrazne zvýšenou kapacitou, alebo časť 
ich kapacity.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími zmenami predloženými 
k ustanoveniam, ktoré upravila Komisia.

Pozmeňujúci návrh 1544
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri rozhodovaní o udelení výnimky je 
potrebné brať v každom jednotlivom 
prípade osobitne do úvahy potrebu stanoviť 
podmienky týkajúce sa doby trvania 
výnimky a nediskriminačného prístupu k 
spojovaciemu vedeniu. pri rozhodovaní 
o uvedených podmienkach je potrebné brať
do úvahy predovšetkým dodatočnú 
kapacitu, ktorá sa má vybudovať, alebo 
modifikáciu existujúcej kapacity, časový 
horizont projektu a okolnosti v danom 
štáte.

Pri rozhodovaní o udelení výnimky je 
potrebné brať v každom jednotlivom 
prípade osobitne do úvahy potrebu stanoviť 
podmienky týkajúce sa doby trvania 
výnimky a nediskriminačného prístupu k 
spojovaciemu vedeniu. pri rozhodovaní 
o uvedených podmienkach je potrebné brať
do úvahy predovšetkým dodatočnú 
kapacitu alebo zmluvnú kapacitu 
skladovania energie, ktorá sa má 
vybudovať, alebo modifikáciu existujúcej 
kapacity, časový horizont projektu 
a okolnosti v danom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími zmenami predloženými 
k ustanoveniam, ktoré upravila Komisia.

Pozmeňujúci návrh 1545
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Komisia je splnomocnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 63 
týkajúce sa prijímania usmernení
o uplatňovaní podmienok uvedených v 
odseku 1 tohto článku a na stanovenie 
postupu, ktorý sa má dodržiavať pri 
uplatňovaní odsekov 4, 7, 8, 9 a 10 tohto 
článku.

11. Komisia môže prijímať usmernenia
o uplatňovaní podmienok uvedených v 
odseku 1 tohto článku a na stanovenie 
postupu, ktorý sa má dodržiavať pri 
uplatňovaní odsekov 4, 7, 8, 9 a 10 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nariadenia
Článok 60 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 60a

Spolupráca s tretími krajinami

Komisia v spojení s týmto nariadením 
vypracuje mechanizmy na posilňovanie 
spolupráce a integrácie trhu s tretími 
krajinami, ktoré sú fyzicky prepojené 
s trhom EÚ s elektrinou.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia cieľov a ambícií energetickej únie je potrebné usilovať o spoluprácu 
s príslušnými tretími krajinami, ktoré sú fyzicky prepojené s trhom EÚ s elektrinou. To 
predstavuje prínos pre všetky strany a môže prispieť k bezpečnosti dodávky Únie, energetickej 
účinnosti a prechodu na nízkouhlíkovú energetickú budúcnosť.

Pozmeňujúci návrh 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Návrh nariadenia
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Článok 61 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 61a

Účasť tretích krajín

1. Tretie krajiny môžu pôsobiť na 
vnútornom trhu s elektrinou, ak uzavreli 
s Úniou dohody, na základe ktorých 
prijali a uplatňujú aspoň:

a) základné práva a povinnosti stanovené 
v [nariadení o vnútornom trhu 
s elektrinou a delegovaných 
a vykonávacích aktoch prijatých podľa 
neho];

b) základné práva a povinnosti stanovené 
v [smernici o vnútornom trhu 
s elektrinou];

c) pravidlá kontroly štátnej pomoci 
v oblasti energetiky podľa článkov 107 až
109 ZFEÚ;

d) pravidlá koordinovaného dohľadu nad
integritou a transparentnosťou trhu 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 1227/2001 
z 25. októbra 2011 o integrite 
a transparentnosti veľkoobchodného trhu 
s energiou vrátane trhových vykonávacích 
aktov prijatých podľa neho;

e) požiadavky smernice Rady 
2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou 
sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení 
(vrátane smernice Rady 2014/87/Euratom
z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 
2009/71/Euratom); a smernice Rady 
2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou 
sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
zodpovedné a bezpečné nakladanie 
s vyhoreným palivom a rádioaktívnym 
odpadom;

f) environmentálne pravidlá relevantné
pre odvetvie energetiky; a

g) pravidlá administratívneho 
presadzovania a súdneho dohľadu nad
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spoluprácou vnútorného trhu s EÚ, 
pričom kontrolu presadzovania a súdnu 
kontrolu pravidiel tohto nariadenia 
a delegovaných a vykonávacích aktov 
prijatých podľa neho poskytne Komisia 
a Súdny dvor EÚ alebo konkrétny 
zahraničný orgán presadzovania práva 
a neutrálny zahraničný súdny orgán alebo 
rozhodcovský súd, ktorý je nezávislý od 
príslušnej tretej krajiny.

2. V prípade, že nebola uzatvorená žiadna 
dohoda medzi Úniou a treťou krajinou 
podľa odseku 1 a že prevádzka sústavy je 
ohrozená, členské štáty môžu prijať 
potrebné opatrenia, okrem iného 
napríklad obmedziť toky elektriny 
z príslušnej tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Pozmeňujúci návrh 1548
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
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Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty 
sa Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať vykonávacie
akty sa Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1549
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty 
sa Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať vykonávacie
akty sa Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované alternatívne znenie je v súlade s našimi argumentmi týkajúcimi sa delegovaných 
a vykonávacích aktov. Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo 
všetkých prípadoch navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice 
nie je jasné opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 
smernice) alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo 
článok 63 o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na 
stanovenie toho, ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1550
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 
4, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4
a článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje na 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 
4 a článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje
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neurčitý čas od [OP: please insert the date 
of entry into force].

na neurčitý čas od [OP: please insert the 
date of entry into force].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1551
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 
4, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a 
článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje na 
neurčitý čas od [OP: please insert the date 
of entry into force].

2. Právomoc prijímať vykonávacie
akty uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 
ods. 4, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
4 a článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje
na neurčitý čas od [OP: please insert the 
date of entry into force].

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované alternatívne znenie je v súlade s našimi argumentmi týkajúcimi sa delegovaných 
a vykonávacích aktov. Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo 
všetkých prípadoch navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice 
nie je jasné opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 
smernice) alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo 
článok 63 o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na 
stanovenie toho, ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1552
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 
4, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a 
článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje na 

2. Právomoc prijímať vykonávacie
akty uvedené v článku 31 ods. 3, článku 46 
ods. 4, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 
4 a článku 59 ods. 11 sa Komisii udeľuje
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neurčitý čas od [OP: please insert the date 
of entry into force].

na neurčitý čas od [OP: please insert the 
date of entry into force].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 
55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a článku 59 
ods. 11 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa končí delegovanie v ňom 
uvedenej právomoci. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 
55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a článku 59 
ods. 11 sa udelí Komisii na obdobie 
piatich rokov od [dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada
nevznesú proti takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1554
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 
55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a článku 59 
ods. 11 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa končí delegovanie v ňom 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4 a článku 
59 ods. 11 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa končí delegovanie v ňom 
uvedenej právomoci. Rozhodnutie 
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uvedenej právomoci. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1555
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia vedie konzultácie s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4. Pred prijatím vykonávacieho aktu 
Komisia vedie konzultácie s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované alternatívne znenie je v súlade s našimi argumentmi týkajúcimi sa delegovaných 
a vykonávacích aktov. Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo 
všetkých prípadoch navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice 
nie je jasné opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 
smernice) alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo 
článok 63 o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na 
stanovenie toho, ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1556
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia vedie konzultácie s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4. Pred prijatím vykonávacieho aktu 
Komisia vedie konzultácie s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Úradnému vestníku Európskej únie
súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1558
Jaromír Kohlíček

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a 
to hneď po jeho prijatí.

5. Komisia oznamuje vykonávací akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a 
to hneď po jeho prijatí.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované alternatívne znenie je v súlade s našimi argumentmi týkajúcimi sa delegovaných 
a vykonávacích aktov. Je potrebné preskúmať rozsah a formu využitia delegovaných aktov vo 
všetkých prípadoch navrhovaných v smernici a zohľadnených v nariadení. Z návrhu smernice 
nie je jasné opodstatnenie využívania vykonávacích aktov (napr. formát údajov v článku 24 
smernice) alebo v iných prípadoch využívanie delegovaných aktov (článok 61 o ACER alebo 
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článok 63 o sieťových predpisoch). Nie je preto jasné, aké „pravidlo“ bolo určené na 
stanovenie toho, ktorú formu aktu použiť pri konkrétnych témach.

Pozmeňujúci návrh 1559
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a 
to hneď po jeho prijatí.

5. Komisia oznamuje vykonávací akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a 
to hneď po jeho prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1560
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 
55 ods. 1, článku 56 ods. 1 a 4 a článku 59 
ods. 11 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 31 ods. 3, článku 46 ods. 4 a článku 
59 ods. 11 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1561
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 63 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 63a

Účasť tretích krajín

Tretie krajiny môžu pôsobiť na 
vnútornom trhu s elektrinou, ak uzavreli 
s Úniou dohody, na základe ktorých 
prijali a uplatňujú aspoň:

a) základné práva a povinnosti stanovené 
v [nariadení o vnútornom trhu 
s elektrinou a delegovaných 
a vykonávacích aktoch prijatých podľa 
neho];

b) základné práva a povinnosti stanovené 
v [smernici o vnútornom trhu 
s elektrinou];

c) pravidlá kontroly štátnej pomoci 
v oblasti energetiky podľa článkov 107 
až 109 ZFEÚ;

d) pravidlá koordinovaného dohľadu nad
integritou a transparentnosťou trhu 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 1227/2001 
z 25. októbra 2011 o integrite 
a transparentnosti veľkoobchodného trhu 
s energiou vrátane trhových vykonávacích 
aktov prijatých podľa neho;

e) požiadavky smernice Rady 
2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou 
sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení 
(vrátane smernice Rady 2014/87/Euratom
z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 
2009/71/Euratom); a smernice Rady 
2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou 
sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
zodpovedné a bezpečné nakladanie 
s vyhoreným palivom a rádioaktívnym 
odpadom;
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f) environmentálne pravidlá relevantné
pre odvetvie energetiky; a

g) pravidlá administratívneho 
presadzovania a súdneho dohľadu nad
spoluprácou vnútorného trhu s EÚ, 
pričom kontrolu presadzovania a súdnu 
kontrolu pravidiel tohto nariadenia 
a delegovaných a vykonávacích aktov 
prijatých podľa neho poskytne Komisia 
a Súdny dvor EÚ alebo konkrétny 
zahraničný orgán presadzovania práva 
a neutrálny zahraničný súdny orgán alebo 
rozhodcovský súd, ktorý je nezávislý od 
príslušnej tretej krajiny.

2. V prípade, že nebola uzatvorená žiadna 
dohoda medzi Úniou a treťou krajinou 
podľa odseku 1 a že prevádzka sústavy je 
ohrozená, členské štáty môžu prijať 
potrebné opatrenia, okrem iného 
napríklad obmedziť toky elektriny 
z príslušnej tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Pozmeňujúci návrh 1562
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 64 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PE610.751v01-00 116/122 AM\1134764SK.docx

SK

Článok 64a

Preskúmanie

Komisia do 1. júna 2025 preskúma 
a predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tohto 
nariadenia spolu s prípadným 
legislatívnym návrhom.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na nové ustanovenia, finančné limity a termíny na vykonávanie zavedené 
v príslušnom počte článkov tohto nariadenia, ako aj monitorovacie úlohy pridelené 
jednotlivým aktérom je potrebné stanoviť dátum preskúmania nariadenia s cieľom umožniť 
prípadné úpravy a primerane začleniť budúci vývoj.

Pozmeňujúci návrh 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Návrh nariadenia
Článok 64 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 64a

Preskúmanie

Nariadenie podlieha všeobecnému 
preskúmaniu najneskôr do konca roka
2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1564
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1565
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 2.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4a. Koordinovaná analýza bezpečnosti 
sa vykonáva na základe spoločného 
systémového modelu v súlade s bodom 2 
a metodiky navrhovania koordinovaných 
nápravných opatrení, vypracovaných 
prevádzkovateľmi prenosových sústav 
v príslušnom regióne prevádzky sústavy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.1. Regionálne operačné centrá musia 
byť vybavené systémami kontrolného 
riadenia a zberu údajov blízkymi 
k reálnemu času s pozorovateľnosťou 
definovanou na základe prahovej hodnoty 
stanovenej v súlade s bodom 4.1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 8 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. 8. Výpočet disponibility na 
regionálnej úrovni

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 8 – bod 8.1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) musí zohľadniť možné zámeny 
medzi rôznymi typmi rezervnej kapacity 
s cieľom minimalizovať náklady na 
obstarávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 8 – bod 8.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.2. Regionálne operačné centrá 
podporujú prevádzkovateľov prenosových 
sústav regiónu prevádzky sústavy pri 
obstarávaní požadovaného objemu 
disponibility určeného v súlade s bodom 
8.1. Obstarávanie disponibility:

vypúšťa sa

a) sa musí vykonať pre denný a/alebo 
vnútrodenný časový rámec;

b) musí zohľadniť možné zámeny medzi 
rôznymi typmi rezervnej kapacity s cieľom 
minimalizovať náklady na obstarávanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1570
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.1. Ak ENTSO pre elektrinu deleguje 
túto funkciu, regionálne operačné centrá 
identifikujú regionálne krízové scenáre 
v súlade s kritériami uvedenými v článku 6 
ods. 1 [nariadenia o pripravenosti na riziká 
podľa návrhu COM(2016) 862].

13.1. Regionálne operačné centrá 
identifikujú regionálne krízové scenáre pre
ich príslušné regióny v súlade s kritériami 
stanovenými v článku 6 ods. 1 nariadenia 
(../...) [nariadenie o pripravenosti na 
riziká]. Scenáre sa určia na základe rizík
pre každý región, ako napríklad extrémne 
poveternostné podmienky, prírodné 
katastrofy, nedostatok palív, zlomyseľné 
útoky. Scenáre budú základom pre 
regionálnu časť plánov národnej 
pripravenosti na riziká.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1571
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.1. Ak ENTSO pre elektrinu deleguje 
túto funkciu, regionálne operačné centrá 
identifikujú regionálne krízové scenáre 
v súlade s kritériami uvedenými v článku 6 
ods. 1 [nariadenia o pripravenosti na riziká 
podľa návrhu COM(2016) 862].

13.1. Ak ENTSO-E deleguje túto 
funkciu, regionálne operačné centrá 
identifikujú regionálne krízové scenáre 
v súlade s kritériami uvedenými v článku 6 
ods. 1 [nariadenia o pripravenosti na riziká 
podľa návrhu COM(2016) 862].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1572
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.1a. Regionálne operačné centrá 
prispievajú k harmonizácii regionálnych 
opatrení, ktoré majú byť zahrnuté do 
plánov národnej pripravenosti na riziká 
členských štátov, a to tým, že:

a) vydávajú odporúčania k návrhu plánov 
národnej pripravenosti na riziká 
dotknutých členských štátov podľa článku 
10 [nariadenia o pripravenosti na riziká];

b) pôsobia ako koordinačný orgán 
s cieľom uľahčiť dohody medzi 
príslušnými orgánmi dotknutých 
členských štátov o regionálnych 
opatreniach, ktoré majú byť zahrnuté do 
ich národných plánov podľa článku 12 
ods. 2 [nariadenia o pripravenosti na 
riziká].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1573
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.1a. Regionálne operačné centrá 
vykonávajú krátkodobé posúdenia 
primeranosti, konkrétne sezónne výhľady 
primeranosti, ako aj týždenné 
a vnútrodenné posúdenia primeranosti,
pre ich príslušné regióny podľa článku 9 
[nariadenia o pripravenosti na riziká]. 
Krátkodobé posúdenie primeranosti 
dopĺňa dlhodobé posúdenie primeranosti 
zdrojov, ktoré zabezpečuje koordinované 
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európske posúdenie primeranosti 
s cieľom posúdiť potrebu kapacitných 
mechanizmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1574
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.2. Regionálne operačné centrá v 
spolupráci s príslušnými orgánmi 
pripravujú a vykonávajú každoročné 
simulácie kríz podľa článku 12 ods. 3 
[nariadenia o pripravenosti na riziká podľa 
návrhu COM(2016) 862].

13.2. Ak ENTSO-E deleguje túto 
funkciu, regionálne operačné centrá v 
spolupráci s príslušnými orgánmi 
pripravujú a vykonávajú každoročné 
simulácie kríz podľa článku 12 ods. 3 
[nariadenia o pripravenosti na riziká podľa 
návrhu COM(2016) 862].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1575
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13 – bod 13.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13.2a. Pri vypracúvaní metodiky pre 
krátkodobé posúdenia primeranosti, ako 
aj metodiky pre určenie 
najpravdepodobnejších scenárov krízy 
dodávky elektriny v regionálnom kontexte, 
sa uskutočnia konzultácie s regionálnymi 
operačnými centrami podľa článku 8 ods. 
2 a článku 5 ods. 4 [nariadenia 
o pripravenosti na riziká].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1576
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 13a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Identifikácia potrieb prenosovej 
kapacity

1. Regionálne koordinačné centrá 
poskytujú podporu PPS v regióne 
prevádzky sústavy, pokiaľ ide 
o identifikáciu potrieb prenosovej 
kapacity.

2. Regionálne koordinačné centrá 
navrhujú priority pre investície do PPS 
v regióne prevádzky sústavy, na základe 
aspoň týchto kritérií:

a) dlhodobé posúdenia primeranosti 
sústavy;

b) stav prepojenej sústavy;

c) určenie štrukturálneho preťaženia.

Or. en
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