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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby od [jeden 
rok od dátumu transpozície]:

1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy
členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok
od dátumu transpozície] vertikálne 
integrované podniky spĺňali buď 
ustanovenia písmen a) až d) alebo článku 
10 alebo ustanovenia článku 10b:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza efektívne a účinné právne oddelenie ako 
alternatívu k oddeleniu vlastníctva a nezávislým prevádzkovateľom siete. Zaručuje efektívne 
oddelenie PPS bez narušenia vlastníctva a bez toho, aby sa odpredala buď prenosová sústava 
alebo výroba energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby od [jeden 
rok od dátumu transpozície]:

1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok 
od dátumu transpozície] vertikálne 
integrované podniky spĺňali:
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– buď ustanovenia tohto článku a článkov 
8a a 8b  alebo
– ustanovenia článkov 8a, 8b a 8ba.

V prípade, že členské štáty spĺňajú 
ustanovenia tohto článku a článkov 8a 
a 8b, zabezpečia, aby od [jeden rok od 
dátumu transpozície]:

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožňuje členským štátom vybrať si medzi oddeleným vlastníctvom a účinným 
a efektívnym oddelením. Viaže sa na PDN k článku 28, v ktorom sa od Komisie žiada, aby 
prehodnotila, či je efektívne a účinné oddelenie dostatočné na dosiahnutie efektívnej 
hospodárskej súťaže, a aby podala správu Európskemu parlamentu a Rade. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Šarūnas Birutis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) každý podnik, ktorý vlastní prenosovú 
sústavu, konal ako prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy; 

a) každý podnik, ktorý vlastní prenosovú 
sústavu, konal ako prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy alebo mal 
pridruženého prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy;

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala byť dostatočne flexibilná a umožniť pragmatické regionálne a/alebo 
dočasné riešenia umožňujúce postúpenie prevádzkovania sústavy nadnárodným jednotkám. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) každý podnik, ktorý vlastní prepravnú 
sústavu, konal ako prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy; 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku vypustenia tohto písmena z článku 8 môže byť prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy nielen výhradný vlastník prenosových aktív, ale aj vlastník čiastkový, prípadne subjekt 
bez akéhokoľvek vlastníctva. Vo všetkých prípadoch sa však budú uplatňovať rovnaké 
požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) tá istá osoba alebo tie isté osoby neboli 
oprávnené:

b) tá istá osoba alebo tie isté osoby neboli 
oprávnené, a to buď jednotlivo alebo 
spoločne:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou, alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy alebo prenosovej sústavy, alebo si 
na ne uplatňovať akékoľvek právo,

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy alebo si na ne uplatňovať 
akékoľvek právo,

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie PDN k tomu bodu je založené na skutočnosti, že jeho znenie nie je jasné a 
dostatočne presné a mohlo by viesť k neistote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou, alebo mať akýkoľvek záujem 

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
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týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy alebo prenosovej sústavy, alebo si 
na ne uplatňovať akékoľvek právo,

sústavou,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Manuel António dos Santos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou, alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy alebo prenosovej sústavy, alebo si 
na ne uplatňovať akékoľvek právo,

i) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad podnikom, ktorý vykonáva 
akúkoľvek z funkcií spojených s výrobou 
alebo dodávkou, a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou, alebo si na ne uplatňovať 
akékoľvek právo,

Or. en

Odôvodnenie

Predpokladá sa, že netreba zabraňovať menšinovým podielom, pokiaľ nezasahujú do kontroly 
činnosti. Menšinové podiely neohrozujú nezávislosť prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo nad prenosovou 
sústavou a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou, alebo mať 
akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto 
podniku, alebo si naň uplatňovať 
akékoľvek právo;

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy a priamo alebo 
nepriamo vykonávať kontrolu nad 
podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň 
uplatňovať akékoľvek právo;

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie PDN k tomu bodu je založené na skutočnosti, že jeho znenie nie je jasné a 
dostatočne presné a mohlo by viesť k neistote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo nad prenosovou 
sústavou a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou, alebo mať 
akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto 
podniku, alebo si naň uplatňovať 
akékoľvek právo;

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo nad prenosovou 
sústavou a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Manuel António dos Santos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo nad prenosovou 
sústavou a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou, alebo mať 
akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto 
podniku, alebo si naň uplatňovať 
akékoľvek právo;

ii) priamo alebo nepriamo vykonávať 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo nad prenosovou 
sústavou a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou alebo si naň 
uplatňovať akékoľvek právo;

Or. en

Odôvodnenie

Predpokladá sa, že netreba zabraňovať menšinovým podielom, pokiaľ nezasahujú do kontroly 
činnosti. Menšinové podiely neohrozujú nezávislosť prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) tá istá osoba alebo osoby neboli 
oprávnené vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
reprezentujúcich podnik prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy alebo prenosovej 
sústavy a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 

vypúšťa sa
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výrobou alebo dodávkou, alebo mať 
akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto 
podniku, alebo si naň uplatňovať 
akékoľvek právo;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) tá istá osoba alebo osoby neboli 
oprávnené vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
reprezentujúcich podnik prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy alebo prenosovej 
sústavy a priamo alebo nepriamo 
vykonávať kontrolu nad podnikom, ktorý 
vykonáva akúkoľvek z funkcií spojených s 
výrobou alebo dodávkou, alebo mať 
akýkoľvek záujem týkajúci sa takéhoto 
podniku, alebo si naň uplatňovať 
akékoľvek právo;

c) tá istá osoba alebo osoby neboli 
oprávnené vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
zastupujúcich podnik prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy a priamo alebo 
nepriamo vykonávať kontrolu nad 
podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň 
uplatňovať akékoľvek právo;

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie PDN k tomu bodu je založené na skutočnosti, že jeho znenie nie je jasné a 
dostatočne presné a mohlo by viesť k neistote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„da) tá istá osoba alebo osoby neboli 
oprávnené prevádzkovať prenosovú sústavu 
na základe zmluvy o riadení ani uplatňovať 
vplyv iným nepodielovým spôsobom a 
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu 
nad podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, alebo mať akýkoľvek záujem 
týkajúci sa takéhoto podniku, alebo si naň 
uplatňovať akékoľvek právo.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi záujmy a práva uvedené v 
odseku 1 písm. b) patria najmä:

2. Za predpokladu, že sú splnené 
požiadavky podľa odseku 1 písmena b), 
môžu byť za riadenie zodpovedné dva 
rozdielne verejné orgány, jeden za 
výrobné a dodávateľské činnosti a druhý 
za prepravné činnosti.

a) vlastníctvo časti kapitálu alebo 
podnikových aktív alebo
b) právomoc vykonávať hlasovacie práva 
alebo
c) právomoc vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
reprezentujúcich podnik, alebo
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d) právo dostávať dividendy alebo iné 
podiely na zisku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Manuel António dos Santos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi záujmy a práva uvedené v odseku 
1 písm. b) patria najmä:

2. Medzi práva  uvedené v odseku 1 
písmeno b) patria najmä:

a) vlastníctvo časti kapitálu alebo 
podnikových aktív alebo
b) právomoc vykonávať hlasovacie práva 
alebo

a) právomoc vykonávať hlasovacie práva 
alebo 

c) právomoc vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
reprezentujúcich podnik, alebo

b) právomoc vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov, ktoré 
podnik právne zastupujú.

d) právo dostávať dividendy alebo iné 
podiely na zisku.

Or. en

Odôvodnenie

Vlastníctvo časti kapitálu alebo podnikových aktív ani právo dostávať dividendy a iné podiely 
na zisku neohrozuje nezávislosť prevádzkovateľa. Naopak, na kontrolu prevádzkovateľa je 
rozhodujúca právomoc vykonávať hlasovacie práva alebo právomoc vymenúvať členov 
dozornej rady, správnej rady alebo orgánov, ktoré podnik právne zastupujú. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medzi záujmy a práva uvedené v odseku 
1 písm. b) patria najmä:

2. Medzi práva uvedené v odseku 1 
písmeno b) a c) patria najmä:

a) vlastníctvo časti kapitálu alebo 
podnikových aktív alebo
b) právomoc vykonávať hlasovacie práva 
alebo

a) právomoc vykonávať hlasovacie práva 
alebo 

c) právomoc vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov právne 
reprezentujúcich podnik, alebo

b) právomoc vymenúvať členov dozornej 
rady, správnej rady alebo orgánov, ktorý 
podnik právne zastupujú.

d) právo dostávať dividendy alebo iné 
podiely na zisku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3a. S ohľadom na osobitnú povahu 
národných a regionálnych trhov 
s elektrickou energiou Komisia stanoví 
hospodárske a finančné kritériá a kritéria 
bezpečnosti dodávky, ako aj ostatné 
kritériá, v súlade s ktorými sa uskutočňuje 
povinné a odôvodnené oddeľovanie 
vertikálne integrovaných spoločností.
Záväzky, ktoré sa od vertikálne 
integrovaných spoločností v smernici 
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vyžadujú, musia byť úmerné sledovanému 
cieľu.“

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3b. Členské štáty monitorujú postup 
oddeľovania vertikálne integrovaných 
spoločností a predkladajú  Komisii správu 
o dosiahnutom pokroku.“

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3c. Oddeľovanie vertikálne 
integrovaných spoločností nesmie 
spôsobiť nárast sadzieb za elektrickú 
energiu pre spotrebiteľov ani iné 
negatívne sociálne efekty.“

Or.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty môžu povoliť výnimky z 
ustanovení odseku 1 písm. b) a c) do [dva 
roky po dátume transpozície] pod 
podmienkou, že prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy nie sú súčasťou 
vertikálne integrovaného 
podnikateľského subjektu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Šarūnas Birutis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. 
a) sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prenosové 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prenosové sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 10 ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy. 

5. Členské štáty sa s ohľadom na svoju 
povinnosť dosiahnuť regionálnu 
spoluprácu, ako to ustanovuje článok 5, 
musia snažiť určiť prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy tak, aby pokrýval 
viacero národných území v súlade 
s článkom 2h odsekom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003. Členské štáty prijmú vhodné 
opatrenia ktoré zaručia, že tento 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy bude 
spĺňať ustanovenia tohto článku a článku 
10a. Na podporu vzniku regionálnych 
prevádzkovateľov sústavy využijú 
hospodárske stimuly.

Or. en
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Odôvodnenie

Na vytvorenie väčších a likvidnejších trhov sú pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
potrebné prísnejšie usmernenia. Dobrovoľná spolupráca prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy nemusí zaručiť harmonizáciu plánovania sietí a koordinácie prevádzky. Malo by sa 
umožniť vytváranie prevádzkovateľov prenosovej sústavy na regionálnej úrovni a na úrovni 
EÚ. Medziregionálna spolupráca je rozhodujúca pre vznik skutočného celoeurópskeho trhu.

Prevádzka regionálnej sústavy by mala byť zameraná na nákladovo efektívne  zintenzívnenie 
regionálnej prevádzky, uľahčenie cezhraničného obchodu a integrácie trhu a mala by zaručiť 
investície, ktoré najlepšie zodpovedajú regionálnym potrebám pri zohľadnení 
medziregionálnych hľadísk. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. 
a) sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prenosové
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prenosové sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 10 ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy.

5. Členské štáty s cieľom zaručiť 
regionálnu spoluprácu, ako je uvedené 
v článku 5a, podnecujú a podporujú 
spoluprácu medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav a regulačnými 
orgánmi zameranú na harmonizáciu 
pravidiel prístupu a vyvažovania (v 
prospech integrácie vyrovnávacích 
oblastí) vo vnútri a medzi niekoľkými 
susediacimi členskými štátmi v súlade 
s článkom 2h odsekom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003. Táto spolupráca môže mať 
formu spoločnej štruktúry pre všetkých 
príslušných prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy, aby sa pokrylo niekoľko 
susediacich území. V takomto prípade 
členské štáty zabezpečia, aby bola 
spoločná štruktúra prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy v súlade so zásadami 
ustanovenými v tomto článku a v 
článku 10a. 

Or. fr
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Odôvodnenie

Hoci dobrovoľná spolupráca medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy na regionálnej 
úrovni priniesla určité výsledky, na regionálne riadenie sietí treba rámec lepšie definovať. 
Členské štáty by mali uprednostňovať regionálne dohody pred čisto národnými riešeniami. 
Táto smernica by mala podporovať vytváranie regionálnych, či dokonca európskych 
prevádzkovateľov sústav, aby sa umožnilo vytvorenie skutočného celoeurópskeho trhu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) 
sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prenosové 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prenosové sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 10 ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy.

5. Povinnosť stanovená v odseku 1
písmene a) sa považuje za splnenú v 
situácii, keď viaceré podniky vlastniace 
prenosové sústavy vytvoria spoločný 
podnik, ktorý v súvislosti s príslušnými 
prenosovými sústavami koná ako 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo 
viacerých členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie vlastníctva národných prenosových sietí je jedinou možnosťou ako zaručiť 
nezávislosť správcov národných prenosových sietí a posilniť transparentnosť. Správcom 
národných prenosových sietí by to umožnilo stať sa efektívnejšími činiteľmi na trhu.  V rámci 
systému nezávislých prevádzkovateľov sústav zostáva vlastníctvo národných prenosových sietí 
a obchodné činnosti v rovnakých rukách. Dôsledkom toho je množstvo pravidiel napriek 
prísnej regulácii národných prenosových činností.



PE404.394v01-00 18/105 AM\713548SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5a. Ak osoba uvedená v odseku 1 
písmenách b) až d) je členský štát alebo 
iný verejný orgán, dva samostatné verejné 
orgány, ktoré vykonávajú na jednej strane 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou a na druhej strane kontrolu nad 
podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek 
z funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, sa na účely vykonávania tohto 
článku nepovažujú za tú istú osobu alebo 
osoby.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Jan Březina

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5a. Ak osoba uvedená v odseku 1 
písmenách b) až d) je členský štát alebo 
iný verejný orgán, dva samostatné verejné 
orgány, ktoré vykonávajú na jednej strane 
kontrolu nad prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo prenosovou 
sústavou a na druhej strane kontrolu nad 
podnikom, ktorý vykonáva akúkoľvek 
z funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, sa na účely vykonávania tohto 
článku nepovažujú za tú istú osobu alebo 
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osoby.“

Or. en

Odôvodnenie

Podobné ustanovenie sa navrhovalo v odôvodnení 12. Na účely právnej istoty je však 
nevyhnutné začleniť toto ustanovenie do právneho textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Manuel António dos Santos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5a. V prípade, ak je akcionárom podniku 
uvedeného v odseku 1 písmene a) členský 
štát, povinnosti stanovené v odseku 1 
písmenách b) a c) sa považujú za 
splnené, ak podnik vykonávajúci 
akékoľvek činnosti spojené s výrobou 
alebo dodávkou a prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy alebo prenosová 
sústava sú právne oddelené štátne 
subjekty a konajú v súlade s odsekom 1 
písmenami b) a c).“

Or. en

Odôvodnenie

Z oddelenia sietí nevyplýva privatizácia činností. Verejný sektor by mal mať rovnakú možnosť 
zabezpečovať výrobu alebo dodávku a prenos, pokiaľ je zaručené oddelenie týchto dvoch 
sietí. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odseky 6a-ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
obchodne citlivé informácie uvedené v 
článku 12, ktoré má prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, ktorý bol súčasťou 
vertikálne integrovaného podnikateľského 
subjektu, a jeho zamestnanci, neposkytli 
podnikom, ktoré vykonávajú akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou.

6. Členské štáty zabezpečia, aby:

a) sa obchodne citlivé informácie uvedené 
v článku 12, ktoré má prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, ktorý bol súčasťou 
vertikálne integrovaného podnikateľského 
subjektu, a jeho zamestnanci, neposkytli 
podnikom, ktoré vykonávajú akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou;
aa) prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na 
zabezpečenie vylúčenia diskriminačného 
správania a rešpektovania záväzku 
transparentnosti; Program opisuje 
osobitné povinnosti zamestnancov 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
potrebné na splnenie tohto cieľa; 
Splnenie týchto povinností nezávisle 
monitoruje subjekt zodpovedný za 
zabezpečenie súladu; Národný regulačný 
orgán má právo uvaliť na 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
sankcie v prípade nevhodného 
uplatňovania programu súladu.
ab) prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
poverili osobu alebo orgán výkonom 
funkcie subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu, ktorý zodpovedá za:
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i) monitorovanie uplatňovania programu 
súladu;
ii) vypracovanie výročnej správy o súlade 
a jej predloženie národnému regulačnému 
orgánu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho uplatňovania;
ac) sa zaručila nezávislosť subjektu 
zodpovedného za zabezpečenie súladu, 
najmä v pracovnej zmluve, a aby mal 
subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu prístup k relevantným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy a 
k informáciám potrebným na riadne 
plnenie úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy a jeho 
akcionári zdržali akýchkoľvek činností 
narušujúcich jeho finančnú spôsobilosť 
plniť si povinnosti napriek účinným 
prevádzke siete (vyčlenenie finančného 
priestoru).“

Or. en
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Odôvodnenie

 Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6b. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 6 písmen b) a c) 
zo strany prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. Toto opatrenie zamerané na 
zmenu menej podstatných prvkov tejto 
smernice, okrem iného jej doplnením, sa 
prijme v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 27b odseku 3.“

Or. en

Odôvodnenie

 Komisia by mala mať možnosť prijímať usmernenia na zabezpečenie dodržiavania povinností 
podľa článku 8 odseku 6 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – úvodná časť
smernica 2003/54/ES

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vkladajú sa tieto články 8a a 8b: (5) Vkladajú sa tieto články 8a, 8b a 8c:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prenosovej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prenosovej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prenosové sústavy alebo prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy nekontroluje osoba 
alebo osoby z tretích krajín.
2. Dohodou uzavretou s jednou alebo 
viacerými tretími krajinami, ktorej je 
Spoločenstvo zmluvnou stranou, sa môže 
ustanoviť výnimka z odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s oddelením vlastníctva a modelom nezávislých prevádzkovateľov sústavy sa 
požadovali mechanizmy zamerané proti investíciám integrovaných podnikateľských subjektov 
z tretích štátov, aby sa zaručilo, že aj podniky z tretích štátov sa zaviažu k oddeleniu 
vlastníctva a nezávislým prevádzkovateľom sústavy. Tieto mechanizmy už nie sú potrebné, 
keďže oddelenie vlastníctva a model nezávislých prevádzkovateľov sústavy už nie sú jedinými 
možnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prenosovej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prenosovej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prenosové sústavy alebo prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy nekontroluje osoba 
alebo osoby z tretích krajín.
2. Dohodou uzavretou s jednou alebo 
viacerými tretími krajinami, ktorej je 
Spoločenstvo zmluvnou stranou, sa môže 
ustanoviť výnimka z odseku 1.

Or. de

Odôvodnenie

Prílev kapitálu vo forme priamych investícií je hospodársky potrebný a posilňuje ekonomiky 
EÚ. Takzvaná klauzula tretích štátov, ktorej zámerom malo byť ochraňovať európskych PPS 
pred skúpením väčšinového podielu tretími spoločnosťami, je protekcionistická, právne 
sporná a je ťažké ju právne presadiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dohodou uzavretou s jednou alebo 
viacerými tretími krajinami, ktorej je 
Spoločenstvo zmluvnou stranou, sa môže 
ustanoviť výnimka z odseku 1.

2. Dohodou, založenou na ratifikovanej 
Európskej energetickej charte, uzavretou 
s jednou alebo viacerými tretími krajinami, 
ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou, 
sa môže ustanoviť výnimka z odseku 1.

Or. en
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Amendment 260
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Article 8b vypúšťa sa

Určenie a certifikácia prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy

1. Podniky, ktoré vlastnia prenosovú 
sústavu a ktoré podľa ďalej opísaného 
certifikačného postupu národný 
regulačný orgán certifikoval ako 
dodržiavajúce požiadavky článku 8 ods. 1 
a článku 8a, schvaľujú a za 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
určujú členské štáty. Určenie 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy sa 
oznámi Komisii a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, ak 
vlastníci prenosovej sústavy alebo 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy, 
ktorých kontroluje osoba alebo osoby z 
tretích krajín v súlade s článkom 8a, 
vyžadujú certifikáciu, tá sa zamietne, 
pokiaľ vlastník prenosovej sústavy alebo 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
nepreukáže, že príslušný subjekt nemôže 
za žiadnych okolností priamo alebo 
nepriamo za porušenia článku 8 ods. 1 
ovplyvňovať žiaden prevádzkovateľ 
pôsobiaci v oblasti ťažby/dodávky plynu 
alebo výroby/dodávky elektrickej energie 
alebo tretia krajina.

3. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
oznámia regulačnému orgánu všetky 
plánované transakcie, ktoré si môžu 
vyžadovať prehodnotenie dodržiavania 
ustanovení článku 8 ods. 1 alebo článku 
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8a.

4. Regulačné orgány monitorujú trvalé 
dodržiavanie ustanovení článku 8 ods. 1 a 
článku 8a zo strany prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy. S cieľom zabezpečiť 
takéto dodržiavanie začnú certifikačný 
postup:

a) po prijatí oznámenia od 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
podľa odseku 3; 

b) zo svojej vlastnej iniciatívy, ak majú 
vedomosť o tom, že plánovaná zmena 
práv vlastníkov prenosovej sústavy alebo 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
alebo vplyvu nad nimi môže viesť 
k porušeniu článku 8 ods. 1 alebo článku 
8a, alebo majú dôvod predpokladať, že 
takéto porušenie môže nastať; alebo

c) po prijatí odôvodnenej žiadosti Komisie.

5. Regulačné orgány prijmú rozhodnutie 
o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy do štyroch mesiacov od dátumu 
oznámenia zo strany prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy alebo od dátumu 
žiadosti Komisie. Po skončení tohto 
obdobia sa certifikácia považuje za 
udelenú. Výslovné alebo tiché rozhodnutie 
regulačného orgánu môže nadobudnúť 
účinnosť len po skončení postupu 
stanoveného v odsekoch 6 až 9 a len v 
prípade, ak Komisia proti nemu nevznesie 
námietky.

6. Regulačný orgán Komisii bezodkladne 
oznámi výslovné alebo tiché rozhodnutie o 
certifikácii prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy.

7. Komisia posudzuje oznámenie 
bezodkladne po jeho doručení. Ak do 
dvoch mesiacov po prijatí oznámenia 
Komisia dospeje k záveru, že rozhodnutie 
regulačného orgánu vyvoláva vážne 
pochybnosti, pokiaľ ide o jeho súlad s 
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článkom 8 ods. 1, článkom 8a alebo 
článkom 8b ods. 2, rozhodne o začatí 
konania. V takom prípade vyzve 
regulačný orgán a prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, aby predložili svoje 
pripomienky. Ak Komisia požaduje 
dodatočné informácie, dvojmesačná 
lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva 
mesiace počnúc dňom prijatia úplných 
informácií.

8. Ak Komisia rozhodne o začatí konania, 
najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu 
takéhoto rozhodnutia vydá konečné 
rozhodnutie

a) nevzniesť námietky proti rozhodnutiu 
regulačného orgánu; alebo

b) požadujúce, aby príslušný regulačný 
orgán zmenil a doplnil alebo odvolal svoje 
rozhodnutie, ak usúdi, že sa 
nedodržiavajú ustanovenia článku 8 ods. 
1, článku 8a alebo článku 8b ods. 2. 

9. V prípade, ak Komisia neprijala 
rozhodnutie o začatí konania alebo 
konečné rozhodnutie v lehotách 
stanovených v odsekoch 7 a 8, považuje sa 
to za nevznesenie námietok proti 
rozhodnutiu regulačného orgánu.

10. Regulačný orgán splní rozhodnutie 
Komisie o zmene a doplnení alebo o 
odvolaní rozhodnutia o certifikácii v 
lehote do štyroch týždňov a informuje o 
tom Komisiu.

11. Regulačné orgány a Komisia môžu od 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy a 
podnikov, ktoré vykonávajú akúkoľvek z 
funkcií spojených s výrobou alebo 
dodávkou, požadovať akékoľvek 
informácie dôležité pre splnenie ich úloh 
podľa tohto článku.

12. Regulačné orgány a Komisia 
zachovávajú dôvernosť obchodne 
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citlivých informácií.

13. Komisia prijme usmernenia, 
prostredníctvom ktorých sa stanovia 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 
9. Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie na certifikačný postup pre vlastnícky oddelených prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy a nezávislých prevádzkovateľov sústav je príliš zložitý a byrokratický. Náležitá 
implementácia pravidiel pre oddelenie vlastníctva sa môže zabezpečiť aj trvalým 
monitorovaním prevádzkovateľov prenosovej sústavy regulačnými orgánmi a dohľadom nad 
nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Regulačný orgán Komisii bezodkladne 
oznámi výslovné alebo tiché rozhodnutie o 
certifikácii prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. 

6. Regulačný orgán Komisii bezodkladne 
oznámi výslovné alebo tiché rozhodnutie o 
certifikácii prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. Komisia koná v súlade 
s postupom ustanoveným v článku x 
nariadenia (ES) č. 1228/2003.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odseky 7 až10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia posudzuje oznámenie 
bezodkladne po jeho doručení. Ak do 
dvoch mesiacov po prijatí oznámenia 
Komisia dospeje k záveru, že rozhodnutie 
regulačného orgánu vyvoláva vážne 
pochybnosti, pokiaľ ide o jeho súlad s 
článkom 8 ods. 1, článkom 8a alebo 
článkom 8b ods. 2, rozhodne o začatí 
konania. V takom prípade vyzve 
regulačný orgán a prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, aby predložili svoje 
pripomienky. Ak Komisia požaduje 
dodatočné informácie, dvojmesačná 
lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva 
mesiace počnúc dňom prijatia úplných 
informácií.

vypúšťa sa

8. Ak Komisia rozhodne o začatí konania, 
najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu 
takéhoto rozhodnutia vydá konečné 
rozhodnutie 
a) nevzniesť námietky proti rozhodnutiu 
regulačného orgánu; alebo
b) požadujúce, aby príslušný regulačný 
orgán zmenil a doplnil alebo odvolal svoje 
rozhodnutie, ak usúdi, že sa 
nedodržiavajú ustanovenia článku 8 ods. 
1, článku 8a alebo článku 8b ods. 2.
9. V prípade, ak Komisia neprijala 
rozhodnutie o začatí konania alebo 
konečné rozhodnutie v lehotách 
stanovených v odsekoch 7 a 8, považuje sa 
to za nevznesenie námietok proti 
rozhodnutiu regulačného orgánu.
10. Regulačný orgán splní rozhodnutie 
Komisie o zmene a doplnení alebo o 
odvolaní rozhodnutia o certifikácii v 
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lehote do štyroch týždňov a informuje o 
tom Komisiu.

Or. en

Odôvodnenie

Z právnych dôvodov sa navrhuje, aby sa aspoň odseky 7 až 10 a 13 presunuli do nariadenia 
č. 1228/2003. Odseky 11 a 12 musia byť v smernici aj v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odsek 13

13. Komisia prijme usmernenia, 
prostredníctvom ktorých sa stanovia 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 
9. Toto opatrenie určené na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Z právnych dôvodov sa navrhuje, aby sa aspoň odseky 7 až 10 a 13 presunuli do nariadenia 
č. 1228/2003. Odseky 11 a 12 musia byť v smernici aj v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odsek 13



AM\713548SK.doc 31/105 PE404.394v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia prijme usmernenia, 
prostredníctvom ktorých sa stanovia 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 
9. Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3. 

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá, vrátane procedurálnych pravidiel, o určovaní prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
sa týkajú vlastníckych práv a sú zásahom do hospodárskych a právnych štruktúr členských 
štátov. Je očividné, že tu ide o menej podstatný obsah. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia prijme usmernenia, 
prostredníctvom ktorých sa stanovia 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 
9. Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Vypustenie komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8b – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia prijme usmernenia, 
prostredníctvom ktorých sa stanovia 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 6 až 
9. Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Proces určovania a certifikácie prevádzkovateľov prenosovej sústavy je kľúčovým prvkom 
smernice a mal by byť stredobodom jej regulačného rámca, ktorý by mali členské štáty 
určovať samostatne. Komitologický postup, ktorý má nedostatky v transparentnosti, nie je v 
tomto prípade správnym nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5a (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 8ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) Vkladá sa tento článok:
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„Článok 8ba
I. Účinné a efektívne oddelenie 
prenosových sústav
1. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy  sú 
vybavení všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaného podniku, ktoré sú potrebné 
na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, najmä:
a) vlastnia aktíva, ktoré sú potrebné na 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie;
b) zamestnávajú  personál, ktorý je 
potrebný na pravidelnú činnosť prenosu 
elektrickej energie;
c) prideľovanie pracovníkov 
a poskytovanie služieb zo strany 
akejkoľvek pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou energie, 
a prideľovanie pracovníkov 
a poskytovanie služieb tejto pobočke sa 
obmedzuje na prípady, v ktorých sa 
vylučuje akákoľvek diskriminácia, 
a podlieha schváleniu národných 
regulačných orgánov, aby sa predišlo 
obavám z narušenia hospodárskej súťaže 
a konfliktu záujmov;
d) pre budúce investičné projekty sa včas 
uvoľnia primerané finančné zdroje.
2. Činnosti považované za potrebné 
na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, ktoré sú uvedené v odseku 1, 
zahŕňajú aspoň: 
– zastúpenie prevádzkovateľov  
prenosovej sústavy a kontakty na tretie 
strany a regulačné orgány;
– udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán k sieti;
– výber poplatkov za prístup;

– poplatky za preťaženie a platby v rámci 
kompenzačného mechanizmu medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
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v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;
– prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej 
sústavy;
– investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok energie;
– právne služby;

– účtovnícke služby a služby 
informačných technológií.
3. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má 
vlastnú firemnú identitu výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku 
a samostatnú obchodnú značku, 
komunikáciu a priestory.
4. Účtovníctvo prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy podlieha auditu iným 
subjektom ako subjektom, ktorý vykonáva 
audit vo vertikálne integrovanom podniku 
a vo všetkých jeho pobočkách. 
II. Nezávislosť riadenia a generálneho 
riaditeľa/výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy  
5. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom 
predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa a iných 
členov výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy a o zrušení a 
predčasnom zrušení príslušných 
pracovných zmlúv s týmito osobami sa 
oznamujú národnému regulačnému 
orgánu alebo inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci. Tieto 
rozhodnutia a dohody sa stávajú 
záväznými až vtedy, keď regulačný orgán 
alebo iný príslušný orgán verejnej moci 
v lehote troch týždňov od oznámenia 
nevyužije svoje právo veta. Právo veta sa 
môže uplatniť v prípade vymenovania a 
uzavretia dohody, ktoré sú zdrojom 
vážnych pochybností o profesionálnej 
nezávislosti nominovaného výkonného 
riaditeľa alebo člena výkonnej rady. V 
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prípade predčasného ukončenia 
pracovného pomeru týchto osôb sa právo 
veta môže využiť ak vzniknú vážne
pochybnosti o dôvodoch tohto ukončenia.
6. V súvislosti s predčasným ukončením 
pracovného pomeru majú generálny 
riaditeľ alebo člen výkonnej rady 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
zaručené účinné právo odvolať sa na 
národný regulačný orgán, iný príslušný 
národný orgán verejnej moci alebo súd.
7. Po ukončení pracovného pomeru 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa 
príslušní bývalí generálni riaditelia 
a členovia výkonnej rady nesmú podieľať 
na činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou, po dobu 
najmenej troch rokov.
8. Generálny riaditeľ a členovia výkonnej 
rady prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
nesmú vlastniť žiaden podiel v inej 
pobočke podniku vertikálne 
integrovaného podniku, ako je 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ani 
od nej dostávať akúkoľvek odmenu. 
Odmeňovanie generálneho riaditeľa a 
členov výkonnej rady nesmie závisieť od 
činností vertikálne integrovaného podniku 
s výnimkou činností prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy. 
9. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední, priamo alebo nepriamo, 
za každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.
10. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, má prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy efektívne rozhodovacie 
práva nezávislé od integrovaného 
elektroenergetického podniku, pokiaľ ide 
o aktíva, ktoré sú potrebné na prevádzku, 
údržbu alebo rozvoj siete. Táto skutočnosť 
by nemala brániť existencii vhodných 
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koordinačných mechanizmov 
zabezpečujúcich ochranu práv materskej 
spoločnosti na dohľad nad hospodárením 
a riadením, pokiaľ ide o návratnosť aktív 
v dcérskej spoločnosti, ktoré sú nepriamo 
regulované v súlade s článkom 22c. To 
má najmä umožniť, aby materská 
spoločnosť mohla schvaľovať ročný 
finančný plán alebo iný rovnocenný 
nástroj prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy a stanoviť celkový limit úrovne 
zadĺženia svojej dcérskej spoločnosti. Ak 
materská spoločnosť neschváli alebo 
nezmení ročný finančný plán alebo iný 
rovnocenný finančný plán, vec sa postúpi 
na rozhodnutie regulačnému orgánu. 
Materskej spoločnosti to neumožňuje 
vydávať pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani jednotlivých rozhodnutí 
o výstavbe alebo modernizácii 
prenosových vedení, ktoré nepresahujú 
podmienky schváleného finančného plánu 
alebo iného rovnocenného nástroja.
11. Predsedovia dozornej rady alebo 
správnej rady prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy sa nesmú podieľať na činnosti 
žiadnej pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou energie.
12. Členovia dozorných rád alebo 
správnych rád prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sú nezávislé osoby 
vymenované na obdobie minimálne päť 
rokov. Ich vymenovanie sa oznámi 
národnému regulačnému orgánu alebo 
akémukoľvek inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci a stane 
sa záväzné za podmienok ustanovených 
v odseku 5.
13. Na účely odseku 12 sa člen dozornej 
rady alebo správnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy považuje 
za nezávislého, ak nie je s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
väčšinovými akcionármi alebo 
manažmentom v žiadnom obchodnom 
alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral 
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konflikt záujmov, a to najmä ak:
a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou 
energie, v priebehu piatich rokov 
pred jeho menovaním za člena dozornej 
rady alebo predstavenstva;
b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne 
integrovanom podniku, ani od neho alebo 
jeho pobočky, okrem prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, nedostáva žiadnu 
kompenzáciu;
c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady alebo správnej rady nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorá sa zaoberá dodávkou 
energie;
d) nie je členom výkonnej rady
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik vymenúva členov 
dozornej rady alebo predstavenstva.
14. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na 
zabránenie diskriminačnému správaniu. 
Program stanoví aj osobitné povinnosti 
zamestnancov potrebné na splnenie tohto 
cieľa. Podlieha schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným národným orgánom verejnej 
moci. Súlad programu s predpismi 
monitoruje nezávislý subjekt zodpovedný 
za zabezpečenie súladu. Národný 
regulačný orgán má právo uvaliť na 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
sankcie v prípade nevhodného 
uplatňovania programu súladu.
15. Generálny riaditeľ alebo výkonná 
rada prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
poverujú osobu alebo orgán výkonom 
funkcie subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu, ktorý zodpovedá za:
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a) monitorovanie uplatňovania programu 
súladu;
b) vypracovanie ročnej správy, v ktorej sa 
uvádzajú opatrenia, ktoré treba prijať 
s cieľom uplatniť program súladu, 
a za jej predloženie národnému 
regulačnému orgánu;
c) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho uplatňovania.
16. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
súlad je zabezpečená najmä 
ustanoveniami v jeho pracovnej zmluve.
17. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne oslovovať 
dozornú radu alebo predstavenstvo 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku, ako aj 
na národné regulačné orgány.
18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej rady alebo 
predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, ktoré sa zaoberajú 
týmito oblasťami:
a) podmienky prístupu a pripojenia 
k prenosovej sieti vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a platieb v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;
b) projekty uskutočnené s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prenosovej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
c) pravidlá vyrovnávania vrátane pravidiel 
rezervy elektrickej energie;
d) obstarávanie energie s cieľom pokrytia 
energetických strát.
19. Počas týchto zasadnutí subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá 
o to, aby dozornej rade alebo 
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predstavenstvu neboli diskriminačným 
spôsobom poskytnuté obchodne citlivé 
informácie o výrobných alebo 
dodávateľských činnostiach.
20. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným knihám, záznamom 
a do kancelárií prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, ako aj ku všetkým 
informáciám potrebným na riadny výkon 
jeho povinností.
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu vymenúva a odvoláva generálny 
riaditeľ alebo výkonná rada 
po predchádzajúcom súhlase národného 
regulačného orgánu.
22. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vypracujú aspoň každé dva roky 
desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú 
účinné opatrenia na zabezpečenie 
primeranosti systému a bezpečnosti 
dodávok energie.
23. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:

a) predstaví účastníkom trhu hlavnú 
prenosovú infraštruktúru, ktorá by sa 
mala v priebehu najbližších desiatich 
rokov vybudovať;
b) obsahuje všetky schválené investície 
a uvádza nové investície, o uskutočnení 
ktorých sa rozhodne v najbližších troch 
rokoch.
24. S cieľom vypracovať tento desaťročný 
plán rozvoja siete každý prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy vypracuje rozumný 
odhad vývoja v oblasti výroby, spotreby 
a výmeny s ostatnými štátmi a zohľadní 
existujúce regionálne a celoeurópske 
plány investícií do sietí. Prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy včas predloží návrh 
tohto plánu národnému regulačnému 
orgánu.
25. Národný regulačný orgán na základe 
tohto návrhu otvoreným 
a transparentným spôsobom vykoná 
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konzultácie so všetkými relevantnými 
používateľmi siete a môže zverejniť 
výsledky svojej konzultácie, najmä 
v súvislosti s možnými investičnými 
potrebami.
26. Národný regulačný orgán preskúma, 
či návrh desaťročného plánu rozvoja siete 
pokrýva všetky potreby investícií zistené 
počas konzultácií. Môže uložiť 
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
povinnosť pozmeniť a doplniť návrh 
svojho plánu.
27. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
odmietne vykonať konkrétnu investíciu 
uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja 
siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších 
troch rokoch, členské štáty zabezpečia, 
aby národný regulačný orgán alebo 
akýkoľvek iný príslušný národný orgán 
verejnej moci mal právomoc prijať jedno 
z týchto dvoch opatrení:
a) požiadať všetkými právnymi 
prostriedkami  prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, aby vykonal svoj 
investičný záväzok s využitím vlastných 
finančných prostriedkov;
b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých 
investorov na potrebné investície 
do prenosovej sústavy, pričom môže 
zaviazať prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy, aby:
– súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou;
– súhlasil s výstavbou, ktorú uskutoční 
tretia strana, a s výstavbou nových 
zariadení;
– súhlasil s prevádzkou nových zariadení.

Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným národným orgánom verejnej 
moci. V oboch prípadoch regulácia 
sadzieb musí umožniť, aby príjmy pokryli 
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náklady na takéto investície.
28. Príslušný národný orgán verejnej 
moci monitoruje a hodnotí vykonávanie 
investičného plánu.
29. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy 
sa môže nariadiť, aby vytvorili a zverejnili 
transparentné a účinné postupy na 
nediskriminačné pripojenie nových 
elektrární na prenosovú sieť. Tieto 
postupy podliehajú schváleniu národnými 
regulačnými orgánmi alebo iným 
príslušným národným orgánom verejnej 
moci.
30. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú odmietnuť pripojenie novej 
elektrárne z dôvodu možných budúcich 
obmedzení voľných sieťových kapacít, 
napríklad preťaženia vo vzdialených 
častiach prenosovej siete. 
Prevádzkovatelia prenosovej sústavy sú 
povinní poskytnúť potrebné informácie.
31. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú odmietnuť vytvoriť nový bod 
pripojenia, ak jediným dôvodom tohto 
odmietnutia je, že dôjde k zvýšeniu 
nákladov v súvislosti s potrebným 
zvýšením kapacity prvkov siete v okolí 
nového bodu pripojenia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré nezrealizovali oddelené vlastníctvo, budú mať možnosť ďalej 
liberalizovať svoje trhy bez toho, aby museli siahnuť po oddelenom vlastníctve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Nicole Fontaine

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5a (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 8ba (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 8ba

Účinné a efektívne oddelenie prenosových 
sústav

I. Aktíva, zariadenia, personál a identita  

1. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
disponujú všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov potrebnými pre 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, najmä: 
a) vlastnia aktíva, ktoré sú potrebné na 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie; 
b) zamestnávajú personál, ktorý je 
potrebný na pravidelnú činnosť prenosu 
elektrickej energie; 
c) lízing pracovnej sily a poskytovanie 
služieb prostredníctvom ktorejkoľvek 
alebo pre ktorúkoľvek pobočku vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou, sa obmedzuje na 
prípady bez potenciálu diskriminácie 
a podlieha súhlasu národného 
regulačného orgánu, aby sa vylúčili 
problémy v súvislosti s hospodárskou 
súťažou a konflikty záujmov;
d) pre budúce investičné projekty sa včas 
uvoľnia primerané finančné zdroje.
2. Činnosti považované za potrebné na 
obvyklú činnosť prenosu elektrickej 
energie, ktoré sú uvedené v odseku 1, 
zahŕňajú aspoň: 
– zastúpenie prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy a kontakty na tretie strany 
a národné regulačné orgány,
– udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán k sieti,
– výber poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
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v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 
1228/2003,
– prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej 
sústavy,
– investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok,
– právne služby,

– účtovnícke služby a služby 
informačných technológií.
3. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
majú právnu formu akciovej spoločnosti.
4. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má 
vlastnú firemnú identitu výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku 
a samostatnú obchodnú značku, 
komunikáciu a priestory.
5. Účtovníctvo prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy podlieha auditu iným 
subjektom ako subjektom, ktorý vykonáva 
audit vo vertikálne integrovanom podniku 
a vo všetkých jeho pobočkách. 
II. Nezávislosť riadenia prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy (PPS), generálneho 
riaditeľa/alebo výkonnej rady 
6. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom 
predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa a členov 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy a o uzavretí alebo 
predčasnom zrušení príslušných 
pracovných zmlúv s týmito osobami sa 
oznamujú národnému regulačnému 
orgánu alebo inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci. Tieto 
rozhodnutia a dohody sa stávajú 
záväznými, iba ak do troch týždňov po 
upovedomení národný regulačný orgán 
alebo iný príslušný národný verejný orgán 
nevyužije právo veta. Právo veta sa môže 
uplatniť v prípadoch vymenovania a 
uzavretia príslušných dohôd, ak vzniknú 
vážne pochybnosti o profesionálnej 
nezávislosti nominovaného výkonného 
riaditeľa alebo člena výkonnej rady; v 
prípade predčasného ukončenia 
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pracovného pomeru a príslušných zmlúv 
týchto osôb národný regulačný orgán 
alebo iný príslušný národný orgán 
verejnej moci môže využiť právo veta, ak 
existujú vážne pochybnosti pokiaľ ide 
o dôvody a odôvodnenie takéhoto 
ukončenia.
7. V súvislosti s predčasným ukončením 
pracovného pomeru majú generálny 
riaditeľ a člen výkonnej rady 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
zaručené právo odvolať sa na národný 
regulačný orgán, iný príslušný národný 
orgán verejnej moci alebo súd. 

8. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa 
výkonný riaditeľ/člen výkonnej rady 
nesmie podieľať na činnosti žiadnej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou, po obdobie najmenej troch 
rokov. 

9. Výkonný riaditeľ/člen výkonnej rady 
nesmie vlastniť žiaden podiel, ani 
dostávať žiadnu kompenzáciu od žiadnej 
spoločnosti v rámci vertikálne 
integrovaného podniku okrem 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 
Odmeňovanie generálneho 
riaditeľa/členov výkonnej rady nesmie 
závisieť od činností vertikálne 
integrovaného podniku s výnimkou 
činností prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy.  

10. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední, priamo alebo nepriamo, 
za každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.

11. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy má účinné rozhodovacie práva 
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nezávislé od integrovaného 
elektroenergetického podniku, pokiaľ ide 
o majetok, ktorý je potrebný na 
prevádzku, údržbu alebo rozvoj siete. To 
nemá brániť existencii vhodných 
koordinačných mechanizmov, ktoré 
zabezpečia, aby boli chránené práva na 
hospodársky a manažérsky dohľad 
materskej spoločnosti v jej dcérskej 
spoločnosti týkajúce sa návratnosti aktív, 
ktoré sú nepriamo regulované v súlade 
s článkom 22c. To má najmä umožniť, 
aby materská spoločnosť mohla 
schvaľovať ročný finančný plán alebo iný 
rovnocenný nástroj prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a stanoviť celkové 
limity na úroveň zadĺženia svojej dcérskej 
spoločnosti. Materskej spoločnosti to 
neumožňuje vydávať pokyny týkajúce sa 
každodennej prevádzky ani jednotlivých 
rozhodnutí týkajúcich sa výstavby alebo 
modernizácie prenosových vedení, ktoré 
nepresahujú podmienky schváleného 
finančného plánu alebo iného 
rovnocenného nástroja.

III. Dozorná rada/predstavenstvo

12. Predsedovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou.

13. Členovia dozorných 
rád/predstavenstiev prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sú nezávislé osoby 
vymenované na obdobie minimálne päť 
rokov. Ich počet sa určuje príslušným 
orgánom spôsobom, ktorý zabezpečí, že 
výrobcovia elektrickej energie alebo 
dodávatelia nebudú mať samostatne alebo 
spoločne väčšinu miest v dozornej 
rade/predstavenstve prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy. Vymenovanie členov 
dozornej rady/predstavenstva sa oznámi 
národnému regulačnému orgánu alebo 
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akémukoľvek inému príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu verejnej moci 
a stane sa záväzné za podmienok 
uvedených v odseku 6. 

14. Na účely odseku 13 sa člen dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy považuje 
za nezávislého, ak nie je s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
väčšinovými akcionármi alebo 
manažmentom v žiadnom obchodnom 
alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral 
konflikt záujmov, a to najmä ak:

a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, 
v priebehu piatich rokov pred menovaním 
za člena dozornej rady/predstavenstva;

b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne 
integrovanom podniku, ani od neho alebo 
jeho pobočky, okrem prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, nedostáva žiadnu 
kompenzáciu;

c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady/predstavenstva nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá dodávkou 
energie;

d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik vymenúva členov 
dozornej rady/predstavenstva. 

IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 

súladu

15. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na 
zabezpečenie vylúčenia diskriminačného 
správania a zhodnotí sa spokojnosť 
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používateľov s kvalitou poskytovaných 
služieb, nákladmi na ne a splnenie 
zmluvných záväzkov prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy. Program stanoví aj 
osobitné povinnosti zamestnancov 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
potrebné na splnenie tohto cieľa. 
Program podlieha schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným národným orgánom verejnej 
moci. Súlad programu s predpismi 
nezávisle monitoruje subjekt zodpovedný 
za zabezpečenie súladu. Národný 
regulačný orgán má právo uvaliť sankcie 
v prípade nevhodného uplatňovania 
programu súladu zo strany 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

16. Generálny riaditeľ/výkonná rada 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
poverujú osobu alebo orgán výkonom 
funkcie subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu, ktorý zodpovedá za:

a) monitorovanie uplatňovania programu 
súladu;

b) vypracovanie ročnej správy, v ktorej sa 
uvádzajú prijaté opatrenia s cieľom 
uplatniť program súladu, a za jej 
predloženie národnému regulačnému 
orgánu;

c) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho uplatňovania. 

17. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu bude zabezpečená 
najmä ustanoveniami v jeho pracovnej 
zmluve.

18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne oslovovať 
dozornú radu/predstavenstvo 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku, ako aj 
národné regulačné orgány.

19. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
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súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, ktoré sa zaoberajú 
týmito oblasťami:

a) podmienky prístupu a pripojenia 
k prenosovej sieti vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a platieb v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003; 

b) projekty uskutočnené s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prenosovej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia; 

c) pravidlá vyrovnávania vrátane pravidiel 
rezervy elektrickej energie;

d) obstarávanie energie s cieľom pokrytia 
energetických strát.

20. Počas týchto zasadnutí subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá 
na to, aby dozornej rade alebo 
predstavenstvu neboli diskriminačným 
spôsobom poskytnuté komerčne 
zvýhodňujúce informácie o výrobných 
alebo dodávateľských činnostiach. 

21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a ku 
všetkým informáciám potrebným na 
riadne plnenie svojich úloh. 
Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu vymenúva a odvoláva výkonný 
riaditeľ/výkonná rada len po 
predchádzajúcom schválení národným 
regulačným orgánom.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje alternatívne riešenie „účinného 
a efektívneho oddelenia“. Navrhuje sa, aby počet nezávislých členov menovaných do dozornej 
rady alebo predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy určoval príslušný orgán 
s cieľom zabezpečiť, že žiaden výrobca alebo dodávateľ elektrickej energie neobsadí viac než 
polovicu miest v rade. Úloha subjektu zodpovedného za súlad sa posilňuje s cieľom 
zabezpečiť, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy splní požiadavky zákazníkov za čo najnižšie 
náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5a (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 8ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 8ba

Účinné a efektívne oddelenie prenosových 
sústav

I. Aktíva, zariadenia, personál a identita 

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy sú 
vybavení všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov, ktoré sú 
potrebné na pravidelnú činnosť prenosu 
elektrickej energie, najmä: 

a) vlastnia aktíva, ktoré sú potrebné na 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie; 

b) zamestnávajú personál, ktorý je 
potrebný na pravidelnú činnosť prenosu 
elektrickej energie;  

c) lízing pracovnej sily a poskytovanie 



PE404.394v01-00 50/105 AM\713548SK.doc

SK

služieb prostredníctvom ktorejkoľvek 
alebo pre ktorúkoľvek pobočku vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou, sa obmedzuje na 
prípady bez potenciálu diskriminácie 
a podlieha súhlasu národného 
regulačného orgánu, aby sa vylúčili 
problémy v súvislosti s hospodárskou 
súťažou a konflikty záujmov;

d) pre budúce investičné projekty sa včas 
uvoľnia primerané finančné zdroje.

2. Činnosti považované za potrebné na 
obvyklú činnosť prenosu elektrickej 
energie, ktoré sú uvedené v odseku 1, 
zahŕňajú aspoň: 

a) zastúpenie prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy a kontakty na tretie 
strany a národné regulačné orgány;

b) udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán k sieti;

c) výber poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;

d) prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej 
sústavy;

e) investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok energie;

f) právne služby;

g) účtovnícke služby a služby 
informačných technológií.

3. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
majú právnu formu akciovej spoločnosti. 

4. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má 
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vlastnú firemnú identitu výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku 
a samostatnú obchodnú značku, 
komunikáciu a priestory.

5. Účtovníctvo prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy podlieha auditu iným 
subjektom ako subjektom, ktorý vykonáva 
audit vo vertikálne integrovanom podniku 
a vo všetkých jeho pobočkách. 

II. Nezávislosť riadenia prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, generálny 
riaditeľ/výkonná rada  

6. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom 
predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa/členov 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy a o zrušení a 
predčasnom zrušení príslušných 
pracovných zmlúv s týmito osobami sa 
oznamujú národnému regulačnému 
orgánu alebo inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci. Tieto 
rozhodnutia a dohody sa stávajú 
záväznými iba ak do troch týždňov po 
upovedomení národný regulačný orgán 
alebo iný príslušný národný verejný orgán 
nevyužije právo veta. Právo veta sa môže 
uplatniť v prípade vymenovania a 
uzavretia dohody, ak vzniknú vážne 
pochybnosti o profesionálnej nezávislosti 
nominovaného výkonného riaditeľa/člena 
výkonnej rady; v prípade predčasného 
ukončenia pracovného pomeru a 
príslušných pracovných zmlúv výkonného 
riaditeľa / člena výkonnej rady národný 
regulačný organ alebo iný príslušný 
národný orgán verejnej moci môže využiť 
právo veta, ak existujú vážne pochybnosti 
pokiaľ ide o dôvody a odôvodnenie 
takéhoto ukončenia. 

7. V súvislosti s predčasným ukončením 
pracovného pomeru majú generálny 
riaditeľ alebo člen výkonnej rady 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
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zaručené právo odvolať sa na regulačný 
orgán, iný príslušný národný orgán 
verejnej moci alebo súd. 

8. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa 
výkonný riaditeľ/člen výkonnej rady 
nesmie podieľať na činnosti žiadnej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou, po obdobie najmenej troch 
rokov. 

9. Výkonný riaditeľ/člen výkonnej rady 
nesmie vlastniť žiaden podiel, ani 
dostávať žiadnu kompenzáciu od žiadnej 
spoločnosti v rámci vertikálne 
integrovaného podniku okrem 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Jeho 
odmeňovanie nesmie závisieť od činností 
vertikálne integrovaného podniku okrem 
činnosti prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy.  

10. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední, priamo alebo nepriamo, 
za každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.

11. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy má účinné rozhodovacie práva 
nezávislé od integrovaného 
elektroenergetického podniku, pokiaľ ide 
o majetok, ktorý je potrebný na 
prevádzku, údržbu alebo rozvoj siete. To 
nemá brániť existencii vhodných 
koordinačných mechanizmov, ktoré 
zabezpečia, aby boli chránené práva na 
hospodársky a manažérsky dohľad 
materskej spoločnosti v jej dcérskej 
spoločnosti týkajúce sa návratnosti aktív, 
ktoré sú nepriamo regulované v súlade 
s článkom 22c. To má najmä umožniť, 
aby materská spoločnosť mohla 
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schvaľovať ročný finančný plán alebo iný 
rovnocenný nástroj prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a stanoviť celkové 
limity na úroveň zadĺženia svojej dcérskej 
spoločnosti. Materskej spoločnosti to 
neumožňuje vydávať pokyny týkajúce sa 
každodennej prevádzky ani jednotlivých 
rozhodnutí týkajúcich sa výstavby alebo 
modernizácie prenosových vedení, ktoré 
nepresahujú podmienky schváleného 
finančného plánu alebo iného 
rovnocenného nástroja.

III. Dozorná rada/predstavenstvo
12. Predsedovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou.
13. Členovia dozorných 
rád/predstavenstiev prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sú nezávislé osoby 
vymenované na obdobie minimálne päť 
rokov. Ich vymenovanie sa oznámi 
národnému regulačnému orgánu alebo 
akémukoľvek inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci a stane 
sa záväzné za podmienok uvedených 
v odseku 6. 
14. Na účely odseku 13 sa člen dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy považuje 
za nezávislého, ak nie je s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
väčšinovými akcionármi alebo 
manažmentom v žiadnom obchodnom 
alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral 
konflikt záujmov, a to najmä ak:
a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, 
v priebehu piatich rokov pred 
vymenovaním za člena dozornej 
rady/predstavenstva;
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b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne 
integrovanom podniku, ani od neho alebo 
jeho pobočky, okrem prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, nedostáva žiadnu 
kompenzáciu;
c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady/predstavenstva nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá dodávkou 
energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik vymenúva členov 
dozornej rady/predstavenstva. 
IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu
15. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na 
zabezpečenie vylúčenia diskriminačného 
správania. Program stanovuje osobitné 
povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy potrebné na splnenie 
tohto cieľa. Program podlieha schváleniu 
národným regulačným orgánom alebo 
iným príslušným národným orgánom 
verejnej moci. Súlad programu 
s predpismi nezávisle monitoruje subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu. 
Národný regulačný orgán má právo 
uvaliť sankcie v prípade nevhodného 
uplatňovania programu súladu zo strany 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
16. Generálny riaditeľ/výkonná rada 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy
poverujú osobu alebo orgán výkonom 
funkcie subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu, ktorý zodpovedá za:
a) monitorovanie uplatňovania programu 
súladu;
b) vypracovanie ročnej správy, v ktorej sa 
uvádzajú prijaté opatrenia s cieľom 
uplatniť program súladu, a za jej 
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predloženie národnému regulačnému 
orgánu;
c) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho uplatňovania. 
17. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
súlad bude zabezpečená najmä 
ustanoveniami v jeho pracovnej zmluve.
18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne oslovovať 
dozornú radu/predstavenstvo 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku, ako aj 
národné regulačné orgány. 
19. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, ktoré sa zaoberajú 
týmito oblasťami:
a) podmienky prístupu a pripojenia 
k prenosovej sieti vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a platieb v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003; 
b) projekty uskutočnené s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prenosovej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia; 
c) pravidlá vyrovnávania vrátane pravidiel 
rezervy elektrickej energie;
d) obstarávanie energie s cieľom pokrytia 
energetických strát.
20. Počas týchto zasadnutí subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá 
na to, aby dozornej rade alebo 
predstavenstvu neboli diskriminačným 
spôsobom poskytnuté komerčne 
zvýhodňujúce informácie o výrobných 
alebo dodávateľských činnostiach. 
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 



PE404.394v01-00 56/105 AM\713548SK.doc

SK

súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a ku 
všetkým informáciám potrebným na 
riadne plnenie jeho úloh. 
22. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu vymenúva a odvoláva výkonný 
riaditeľ/výkonná rada len po 
predchádzajúcom schválení národným 
regulačným orgánom.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zaručí účinné oddelenie bez narušenia vlastníctva. Zaručuje sa štrukturálna a 
finančná nezávislosť PPS od výroby vertikálne integrovaných spoločností. Nezávislosť  PPS 
kontroluje národný regulačný orgán, subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu a audítor. 
Ako druhý pilier tejto možnosti sa pre regulačné orgány zavádzajú účinné sankcie, ktoré 
zaručia, že PPS nebude viac v postavení, ktoré mu umožní zabrániť investíciám do siete alebo 
nediskriminačnému prístupu projektov nových elektrární do siete (pozri PDN 4, článok 9 
ďalej v texte). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Mechtild Rothe

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za podporu energetickej účinnosti a 
výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií.

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za podporu energetickej účinnosti a 
výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií.
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Or. en

Odôvodnenie

Európska únia si stanovila záväzný  cieľ získavať do roku 2020 20 % energie z obnoviteľných 
zdrojov. S cieľom splniť tento cieľ sa musí podporovať výhradne obnoviteľná energia a 
nesmie sa zahmlievať neurčitou koncepciou „nízkouhlíkových technológií“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za podporu energetickej účinnosti a 
výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií.

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za podporu energetickej účinnosti a 
výskumu a inovácií, pokiaľ ide o
integráciu obnoviteľných energií a 
začlenenej výroby do sieťovej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou PPS je zabezpečiť dlhodobú schopnosť sústavy spĺňať požiadavky, ktoré na ňu kladú 
hospodárske i environmentálne podmienky, a nie skúmať konkrétne technológie na strane 
dodávky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Hannes Swoboda

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za podporu energetickej účinnosti a 
výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií.

a) zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt na 
prenos elektrickej energie, za prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj bezpečných, 
spoľahlivých a účinných prenosových 
sústav za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie, 
ako aj za zvyšovanie energetickej účinnosti 
a výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií; práca na vývoji inteligentných 
sietí za osobitného využitia informačných 
technológií počas 10 rokov, ktoré sa majú 
stanoviť v rámci prírastkového rozvrhu po 
porade s národnými regulačnými orgánmi 
a agentúrou. Prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy počas rozvoja siete zodpovedá za 
plánovanie (vrátane povoľovacieho 
konania), budovanie a prevádzku novej 
infraštruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj inteligentných sietí  podporí environmentálne uvedomelé správanie a zlepší postavenie 
spotrebiteľov kladným ovplyvňovaním trhu. Treba jasne vymedziť hranice, aby sa 
zabezpečilo, že každý bude vedieť, za čo zodpovedá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) V článku 9 sa písmeno c) nahrádza 
takto:
„c) riadenie tokov elektrickej energie 
v sústave, berúc do úvahy výmeny 
s inými prepojenými sústavami. Na tento 
účel je prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy zodpovedný za zabezpečenie 
bezpečnej, spoľahlivej a účinnej 
elektrizačnej sústavy a v tejto súvislosti 
za zabezpečenie dostupnosti všetkých 
podporných služieb vrátane služieb 
poskytovaných ako reakcia na dopyt do 
takej miery, do akej je táto dostupnosť 
nezávislá od akejkoľvek ďalšej 
prenosovej sústavy, s ktorou je jeho 
sústava prepojená;“

Or. en

(Doplnenie koncepcie „reakcie na dopyt“ do článku 9 písmena c) smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

S cieľom zvyšovať energetickú účinnosť je dôležité, aby sa spotrebitelia aktívne zapájali do 
trhov podporných služieb, najmä ak sú schopní znižovať dopyt, a tak zamedzovať zvyšovaniu 
výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Šarūnas Birutis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) V článku 9 sa písmeno c) nahrádza 
takto:
„c) riadenie tokov elektrickej energie v 
sústave na základe spoločných 
regionálnych noriem, berúc do úvahy 
výmeny s inými prepojenými sústavami. 
Na tento účel je prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy zodpovedný za 
zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a 
účinnej elektrizačnej sústavy a v tejto 
súvislosti za zabezpečenie dostupnosti a 
verejné obstarávanie všetkých 
podporných služieb na regionálnej 
úrovni založených na spoločných 
normách, do takej miery, do akej je táto 
dostupnosť nezávislá od akejkoľvek 
ďalšej prenosovej sústavy, s ktorou je 
jeho sústava prepojená;

Or. en

(Rovnaké znenie ako znenie článku 9 písmena c) smernice 2003/54/ES, menia sa niektoré 
časti tohto textu)

Odôvodnenie

Na zaručenie účinnej spolupráce medzi PPS na regionálnej úrovni by sa malo urobiť viac. 
PPS by sa mali dohodnúť na spoločných regionálnych normách. Odstránili by sa tým súčasné 
neefektivity spojené s existenciou vnútroštátnych noriem a uľahčili by sa činnosti na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Šarūnas Birutis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6b (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b) V článku 9 sa písmeno d) nahrádza 
takto:
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„d) poskytnutie prevádzkovateľovi 
akejkoľvek ďalšej sústavy, s ktorým je 
jeho sústava prepojená, dostatočných 
informácií na zaručenie bezpečnej 
a účinnej prevádzky a vzájomnej 
prevádzkyschopnosti prepojenej 
sústavy, zaručenie spoločného využívania 
týchto informácií a dohoda na spoločných 
normách prevádzky, údržby a rozvoja 
sústavy;

Or. en

(Rovnaké znenie ako znenie článku 9 písmena d) smernice 2003/54/ES, menia sa niektoré 
časti tohto textu)

Odôvodnenie

Na zaručenie účinnej spolupráce medzi PPS na regionálnej úrovni by sa malo urobiť viac. 
PPS by sa mali dohodnúť na spoločných regionálnych normách. Odstránili by sa tým súčasné 
neefektivity spojené s existenciou vnútroštátnych noriem a uľahčili by sa činnosti na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Šarūnas Birutis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6c (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6c) V článku 9 sa písmeno f) nahrádza 
takto:
„f) poskytovanie informácií užívateľom 
sústavy, ktoré potrebujú na účinný 
prístup do sústavy, na základe 
spoločných noriem.“

Or. en

(Rovnaké znenie ako znenie článku 9 písmena f) smernice 2003/54/ES, menia sa niektoré časti 
tohto textu)
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Odôvodnenie

Na zaručenie účinnej spolupráce medzi PPS na regionálnej úrovni by sa malo urobiť viac. 
PPS by sa mali dohodnúť na spoločných regionálnych normách. Odstránili by sa tým súčasné 
neefektivity spojené s existenciou vnútroštátnych noriem a uľahčili by sa činnosti na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Mechtild Rothe

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6d (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6d) V článku 9 sa dopĺňa toto písmeno:
„fa) zaručenie rozvoja dobre prepojenej 
európskej siete, najmä so zreteľom na 
výstavbu inteligentnej európskej pobrežnej 
siete.“

Or. en

(Doplnenie nového bodu fa) do článku 9 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

Okrem odstraňovania rozdielov môže prepojenie znížiť náklady na vyrovnávanie, podporiť 
skutočnú hospodársku súťaž a stimulovať rozvoj inteligentnej európskej siete. So zreteľom na 
európsky prioritný projekt TEN-E o pripojení pobrežných veterných elektrární v Baltskom a 
Severnom mori a na potenciál zdrojov veternej energie na európskom pobreží musia PPS 
zabezpečiť rozvoj inteligentnej európskej pobrežnej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6d (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno fa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6d) Do článku 9 sa dopĺňa toto písmeno:

„fa) vypracovanie odhadu dostatočnosti 
energetickej sústavy, ktorého výsledky by 
sa mali zohľadniť v európskych 
odhadoch, na ktoré sa odkazuje v 
nariadení (ES) č. 1228/2003.“ 

Or. fr

(Doplnenie nového bodu fa) do článku 9 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

PPS by mali vypracúvať odhady rovnováhy ponuky a dopytu, aby sa monitorovala 
primeranosť výrobnej kapacity v pomere k rastúcemu dopytu. Táto úloha je potrebná na to, 
aby skupina PPS mohla na európskej úrovni vypracovať odhad pre celú Úniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6d (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6d) Do článku 9 sa dopĺňa toto písmeno:
„fa) maximalizácia prenosovej kapacity 
poskytovanej na trhu a povinnosť 
nerozlišovať medzi dodávateľmi na území 
vlastného štátu a mimo neho pri 
prideľovaní a prerušovaní kapacity na 
oboch stranách štátnej hranice.“

Or. en

(Doplnenie nového bodu fa) do článku 9 smernice 2003/54 ES)
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Odôvodnenie

Treba rozšíriť úlohy prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby sa zaručila maximalizácia 
využitia súčasnej kapacity na nediskriminačnom základe a aby sa nová infraštruktúra 
budovala v mieste dopyty trhu. Tieto zmeny sú potrebné na integráciu európskeho 
energetického trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6e (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6e) Do článku 9 sa dopĺňa toto písmeno:

„fb) vytvorenie programu údržby PPS, 
aby sa zaručila primeraná kvalita 
dodávky. Príslušný národný orgán 
verejnej moci by mal dodržiavanie tohto 
programu údržby monitorovať.“ 

Or. fr

(Doplnenie nového bodu fb) do článku 9 smernice 2003/54 ES)

Odôvodnenie

PPS by mali byť povinní vypracovať program údržby siete pod kontrolou príslušného orgánu 
verejnej moci. Tento program by zaručil riadnu údržbu a dobrý stav infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6f (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6f) Do článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„Každý prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy počas výkonu svojich úloh 
zabezpečí, že sa v plnej miere zohľadní 
prínos pre región, v ktorom vykonáva 
prevádzku. Bez toho, aby boli dotknuté 
práva akcionárov, ktoré súvisia 
s výnosnosťou investícií a potrebami 
kapitálu, operačné a investičné 
rozhodnutia, ktoré prijíma prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy, zodpovedajú 
investičným plánom Spoločenstva 
a regiónov v súlade s článkami 2c a 2d 
nariadenia (ES) č. 1228/2003, podporujú 
rozvoj trhu, integráciu trhu a optimalizujú 
zvyšovanie sociálnej a hospodárskej 
prosperity, prinajmenšom na regionálnej 
úrovni.“

Or. en

(Doplnenie nového odseku 1a do článku 9 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového ustanovenia je, aby prevádzkovatelia prenosovej sústavy vždy prioritne 
zohľadňovali potreby regiónov, v ktorých vykonávajú prevádzku. Mali by predovšetkým 
zabezpečiť, aby sa zlepšil sociálne-hospodársky blahobyt v regiónoch, v ktorých pôsobia, ako 
aj mimo nich (medzi regiónmi).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6g (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 9 –odseky 1a až 1k (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6g) V článku 9 sa dopĺňajú tieto odseky:
„Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vypracujú aspoň každé 2 roky desaťročný 
plán rozvoja siete. Prijímajú účinné 
opatrenia na zabezpečenie primeranosti 
systému a bezpečnosti dodávok energie.
Desaťročný plán rozvoja siete najmä:
a) uvedie pre účastníkov trhu hlavné 
prenosové infraštruktúry, ktoré by sa mali 
v priebehu najbližších desiatich rokov 
vybudovať,
b) uvedie všetky investície, o ktorých sa už 
rozhodlo, a nové investície, o vykonaní 
ktorých sa musí rozhodnúť v najbližších 
troch rokoch. 
S cieľom vypracovať tento 10–ročný plán 
rozvoja siete každý prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy primerane odhadne 
vývoj výroby, spotreby a výmen 
s ostatnými krajinami a zohľadní 
existujúce regionálne a celoeurópske 
plány investícií do sietí. Prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy včas predložia návrh 
tohto plánu príslušnému vnútroštátnemu 
orgánu.
Príslušný vnútroštátny orgán na základe 
tohto návrhu otvoreným 
a transparentným spôsobom uskutoční 
konzultácie so všetkými relevantnými 
používateľmi siete a môže zverejniť 
výsledky svojej konzultácie, najmä 
v súvislosti s možnými investičnými 
potrebami. 
Príslušný národný orgán preskúma, či 
návrh desaťročného plánu rozvoja siete 
pokrýva všetky potreby investícií zistené 
počas konzultácie. Príslušný vnútroštátny 
orgán môže prevádzkovateľovi prenosovej 
sústavy nariadiť, aby pozmenil a doplnil 
návrh plánu.
Príslušný vnútroštátny orgán môže byť 
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národný regulačný orgán, akýkoľvek iný 
príslušný národný verejný orgán alebo 
splnomocnenec pre rozvoj siete určený 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy. 
V poslednom prípade prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy predložia návrhy 
stanov, zoznam členov a procesné 
pravidlá na schválenie príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci.
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
odmietne vykonať konkrétnu investíciu 
uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja 
siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších 
troch rokoch, členské štáty zabezpečia, 
aby národný regulačný orgán alebo 
akýkoľvek iný príslušný vnútroštátny 
verejný orgán mal právomoc prijať jedno 
z nasledujúcich opatrení:
a) požiadať všetkými právnymi 
prostriedkami prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, aby vykonal svoj 
investičný záväzok použitím svojich 
finančných kapacít, alebo
b) vyzvať nezávislých investorov, aby sa 
zúčastnili verejnej súťaže na potrebné 
investície do prenosovej sústavy, pričom 
môže zároveň nariadiť prevádzkovateľovi 
prenosovej sústavy, aby:
i) súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou 
ii) súhlasil s vytvorením príslušných 
nových aktív treťou stranou alebo ním 
samým, a
iii) prevádzkoval príslušné nové aktíva. 
Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným vnútroštátnym verejným 
orgánom. V oboch prípadoch regulácia 
sadzieb musí umožniť, aby príjmy pokryli 
náklady na takéto investície.

Príslušný vnútroštátny verejný orgán 
monitoruje a hodnotí vykonávanie 
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investičného plánu.
Prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa 
môže nariadiť, aby vytvorili a zverejnili 
transparentné a účinné postupy na
nediskriminačné pripojenie nových 
elektrární na rozvodovú sieť. Tieto 
postupy podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným vnútroštátnym verejným 
orgánom.
Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú mať právo odmietnuť pripojenie 
novej elektrárne z dôvodu možných 
budúcich obmedzení voľných sieťových 
kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených 
častiach prenosovej siete. Prevádzkovateľ 
prenosovej siete je povinný poskytnúť 
potrebné informácie.
Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú odmietnuť vytvoriť nový bod 
pripojenia, ak jediným dôvodom tohto 
odmietnutia je, že dôjde k zvýšeniu 
nákladov v súvislosti s potrebným 
zvýšením kapacity prvkov siete v okolí 
nového bodu pripojenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto zaručí, že prevádzkovatelia prenosovej sústavy nebudú môcť zabrániť investíciám do 
siete alebo nediskriminačnému prístupu projektov nových elektrární. Tieto opatrenia sa budú 
vzťahovať na všetkých prevádzkovateľov prenosovej sústavy. Budú zabraňovať 
diskriminačnému vplyvu na prevádzkovateľov prenosovej sústavy, či už prostredníctvom 
vlastníckych opatrení v rámci vertikálne integrovaných podnikov, alebo prostredníctvom 
ostatných foriem nevychádzajúcich z vlastníctva.

Pozmeňovací a doplňovací návrh zaisťuje potrebné investície. Ak prevádzkovateľ odmietne 
vynaložiť určité investície, orgán buď nariadi prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, aby 
investoval, alebo vyhlási verejnú súťaž.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Články 10 až 10a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Vkladajú sa tieto články 10 a 10a: vypúšťa sa
„Článok 10
Nezávislí prevádzkovatelia sústavy
1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému 
podnikateľskému subjektu, členské štáty 
môžu povoliť výnimky z ustanovení 
článku 8 ods. 1 za predpokladu, že členský 
štát určí nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy na návrh vlastníka prenosovej 
sústavy a pod podmienkou, že Komisia 
takéto určenie potvrdí. Vertikálne 
integrovanému podnikateľskému 
subjektu, ktorý vlastní prenosovú sústavu, 
sa v žiadnom prípade nemôže zabrániť, 
aby prijal kroky na zabezpečenie súladu s 
ustanoveniami článku 8 ods. 1.
2. Členský štát môže schváliť a určiť 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy iba 
za týchto podmienok:
a) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, 
že spĺňa požiadavky uvedené v článku 8 
ods. 1 písm. b) až d); 
b) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal, 
že disponuje finančnými, technickými 
a ľudskými zdrojmi požadovanými na 
vykonanie svojich úloh vyplývajúcich 
z ustanovení článku 9;
c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
d) vlastník prenosovej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 
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vyplývajúce z ustanovení odseku 6. Na 
tento účel poskytne všetky návrhy 
zmluvných dojednaní s kandidujúcim 
podnikom alebo akýmkoľvek iným 
príslušným subjektom;
e) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal 
svoju schopnosť plniť si povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 
26. júna 2003 o podmienkach prístupu do 
siete pre cezhraničné výmeny elektrickej 
energie* vrátane spolupráce 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy na 
európskej a regionálnej úrovni.
3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 8b.
4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 8b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, v lehote šiestich 
mesiacov určí na základe návrhu 
Agentúry pre spoluprácu energetických 
regulátorov a po vypočutí stanovísk 
vlastníka prenosovej sústavy a 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
obdobie 5 rokov. Vlastník prenosovej 
sústavy môže kedykoľvek navrhnúť 
regulačnému orgánu určenie nového 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
10 ods. 1.
5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v 
súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 
1228/2003, ako aj poplatkov na 
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prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
prenosovej sústavy a poplatkov na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania. 
Pri rozvoji siete je nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za 
plánovanie (vrátane schvaľovacieho 
postupu) a výstavbu novej infraštruktúry 
a jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, ani za investičné 
plánovanie.
6. V prípade, ak bol určený nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, vlastník 
prenosovej sústavy:
a) poskytuje nezávislému 
prevádzkovateľovi sústavy na splnenie 
jeho úloh v plnej miere patričnú 
spoluprácu a podporu vrátane všetkých 
príslušných informácií;
b) financuje investície, o ktorých rozhodol 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy a ktoré 
schválil regulačný orgán, alebo dáva 
súhlas s ich financovaním akoukoľvek 
zainteresovanou stranou vrátane 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy. 
Príslušné dojednania o financovaní 
podliehajú schváleniu regulačným 
orgánom. Pred schválením sa regulačný 
orgán ešte poradí s vlastníkom aktív aj 
inými zainteresovanými stranami;
c) zabezpečuje krytie záväzkov spojených s 
aktívami siete s výnimkou časti záväzkov 
týkajúcich sa úloh nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy;
d) poskytuje potrebné záruky na 
uľahčenie financovania akýchkoľvek 
rozšírení siete s výnimkou tých investícií, v 
prípade ktorých dal podľa písmena b) svoj 
súhlas s financovaním ktoroukoľvek 
zainteresovanou stranou vrátane 
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nezávislého prevádzkovateľa sústavy. 
7. Príslušnému národnému orgánu 
hospodárskej súťaže sa v úzkej spolupráci 
s regulačným orgánom udelia všetky 
príslušné právomoci na účinné 
monitorovanie dodržiavania povinností 
vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy.
Článok 10a
Oddelenie vlastníkov prenosovej sústavy
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prenosovej sústavy, ktorí sú súčasťou 
vertikálne integrovaného 
podnikateľského subjektu, aspoň z 
hľadiska svojej právnej formy, 
organizácie a rozhodovania nezávislí od 
iných činností, ktoré nesúvisia s 
prenosom.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prenosovej sústavy podľa 
odseku 1 sa uplatňujú tieto minimálne 
kritériá:
a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka 
prenosovej sústavy nemôžu byť prítomné 
v podnikových štruktúrach integrovaného 
elektroenergetického podnikateľského 
subjektu zodpovedných, či už priamo, 
alebo nepriamo, za každodenné 
fungovanie výroby, distribúcie a dodávky 
elektrickej energie;
b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prenosovej sústavy boli brané do 
úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle; 
c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí 
program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania a 
primeraného monitorovania dodržiavania 
tohto programu. V programe sa stanovia 
osobitné povinnosti zamestnancov na 
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splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, 
v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, 
predkladá osoba alebo orgán zodpovedný 
za monitorovanie programu súladu 
regulačnému orgánu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie vlastníctva národných prenosových sietí je jedinou možnosťou ako zaručiť 
nezávislosť správcov národných prenosových sietí a posilniť transparentnosť. Správcom 
národných prenosových sietí by to umožnilo stať sa efektívnejšími činiteľmi na trhu.  V rámci 
systému nezávislých prevádzkovateľov sústav zostáva vlastníctvo národných prenosových sietí 
a obchodné činnosti v rovnakých rukách. Dôsledkom toho je množstvo pravidiel napriek 
prísnej regulácii národných prenosových činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému podnikateľskému 
subjektu, členské štáty môžu povoliť 
výnimky z ustanovení článku 8 ods. 1 za 
predpokladu, že členský štát určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
návrh vlastníka prenosovej sústavy a pod 

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému podniku alebo v 
prípade, ak to členský štát považuje za 
vhodné so zreteľom na zabezpečenie 
podmienok účinného fungovania 
Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosových sústav pre elektrickú energiu 
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podmienkou, že Komisia takéto určenie 
potvrdí. Vertikálne integrovanému 
podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní 
prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade 
nemôže zabrániť, aby prijal kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 8 ods. 1.

alebo vytvorenie nadnárodného 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
členské štáty môžu povoliť výnimky 
z ustanovení článku 8 ods. 1 za 
predpokladu, že členský štát určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
návrh vlastníka prepravnej sústavy a pod 
podmienkou, že Komisia takéto určenie 
potvrdí. Vertikálne integrovanému 
podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní 
prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade 
nemôže zabrániť, aby prijal kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 8 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uviesť modely PPS a NPS na rovnaký 
základ, čím by sa poskytol ucelený model systému prevádzky v Európe a posilnilo zriaďovanie 
regionálnych a celoeurópskych prevádzkovateľov systémov. Členské štáty by mali mať 
možnosť vybrať si z dvoch rovnocenných možností (oddelenie vlastníctva a vytvorenie 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému podnikateľskému 
subjektu, členské štáty môžu povoliť 
výnimky z ustanovení článku 8 ods. 1 za 
predpokladu, že členský štát určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
návrh vlastníka prenosovej sústavy a pod 
podmienkou, že Komisia takéto určenie 
potvrdí. Vertikálne integrovanému 

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému podniku, členské 
štáty môžu povoliť výnimky z ustanovení 
článku 8 ods. 1 za predpokladu, že členský 
štát určí nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy tohto členského štátu na návrh 
vlastníka prenosovej sústavy a pod 
podmienkou, že Komisia takéto určenie 
potvrdí. Vertikálne integrovanému 
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podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní 
prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade 
nemôže zabrániť, aby prijal kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 8 ods. 1.

podnikateľskému subjektu, ktorý vlastní 
prenosovú sústavu, sa v žiadnom prípade 
nemôže zabrániť, aby prijal kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 8 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že možno určiť len jedného nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy v rámci členského štátu. Rozvoju regionálnych trhov sa nepomôže 
prostredníctvom vytvorenia viacerých nezávislých prevádzkovateľov sústavy v jednom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. S cieľom umožniť postupnú 
transformáciu by mala odchýlka 
predstavovať dočasné opatrenie v trvaní 
maximálne 4 rokov. Výsledkom má byť 
oddelenie vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Ak táto alternatívna odchýlka zostane nezmenená, bude si vyžadovať súbor komplexných 
pravidiel riadenia a bude mať za následok problematickú koordináciu medzi vlastníkmi siete 
a jej riadením prostredníctvom nezávislého prevádzkovateľa sústavy. Riešenie 
prostredníctvom nezávislého prevádzkovateľa sústavy predstavuje riziká v súvislosti 
s rozvojom/údržbou a určením úloh a zodpovedností v činnosti prevádzky.  Mohlo by to 
vytvoriť nepriaznivé prostredie pre investície s negatívnym dosahom na systém rovnocennosti 
a bezpečnosti dodávky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prenosovej sústavy boli brané do 
úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;

(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prenosovej sústavy boli brané do 
úvahy spôsobom zabraňujúcim 
akémukoľvek faktoru, ktorý by mohol 
odrádzať od nezávislého konania;

Or. it

Odôvodnenie

Zámerom je zohľadniť systém  stimulov s cieľom zabezpečiť nezávislosť vlastníka prenosovej 
sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 8b.

3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 8b 
a článku x nariadenia /ES) č. 1228/2003.

Or. en



AM\713548SK.doc 77/105 PE404.394v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 8b a zistí, že regulačný 
orgán nesplnil jej rozhodnutie do dvoch 
mesiacov, v lehote šiestich mesiacov určí 
na základe návrhu Agentúry pre 
spoluprácu energetických regulátorov a 
po vypočutí stanovísk vlastníka prenosovej 
sústavy a prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy na obdobie 5 rokov. Vlastník 
prenosovej sústavy môže kedykoľvek 
navrhnúť regulačnému orgánu určenie 
nového nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy v súlade s postupom uvedeným 
v článku 10 ods. 1.

4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s článkom x 
nariadenia (ES) č. 1228/2003 (bývalý 
článok 8b ods. 8 písm. b) smernice xx)
a zistí, že regulačný orgán nesplnil jej 
rozhodnutie do dvoch mesiacov, určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
v súlade s článkom xx nariadenia (ES) 
č. 1228/2003.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Catherine Stihler, David Martin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v 

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v 
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súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 
1228/2003, ako aj poplatkov na prevádzku, 
udržiavanie a rozvoj prenosovej sústavy a 
poplatkov na zabezpečenie dlhodobej 
schopnosti sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt prostredníctvom 
investičného plánovania. Pri rozvoji siete 
je nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
zodpovedný za plánovanie (vrátane 
schvaľovacieho postupu) a výstavbu novej 
infraštruktúry a jej uvedenie do 
prevádzky. Na tieto účely koná ako 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
v súlade s touto kapitolou. Vlastníci 
prenosovej sústavy nesmú byť zodpovední 
za udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán, ani za investičné plánovanie.

súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 
1228/2003, ako aj za fungovanie systému 
vrátane konfigurácie siete v reálnom čase, 
vyrovnávania nerovnováhy siete 
a prevádzkovej bezpečnosti. Každý 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
v spolupráci s príslušnými vlastníkmi 
prenosovej sústavy vytvorí ustanovenia na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania.

Or. en

Odôvodnenie

Zvýhodňujúce obchodné ustanovenia, ktoré vertikálne integrované podniky udelia 
pridruženým podnikom, alebo znevýhodňujúce poplatky pre konkurenciu prispievajú 
k zlyhaniu vnútorného trhu s elektrinou. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje 
návrhy Komisie na model nezávislých prevádzkovateľov sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v 
súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
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č. 1228/2003, ako aj poplatkov na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
prenosovej sústavy a poplatkov na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania. 
Pri rozvoji siete je nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za 
plánovanie (vrátane schvaľovacieho 
postupu) a výstavbu novej infraštruktúry 
a jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, ani za investičné 
plánovanie.

č. 1228/2003, ako aj za fungovanie 
systému vrátane konfigurácie siete 
v reálnom čase, vyrovnávania 
nerovnováhy siete a prevádzkovej 
bezpečnosti. Každý nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy v spolupráci 
s príslušnými vlastníkmi prenosovej 
sústavy vytvorí ustanovenia na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 6 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) uzatvára dohodu s nezávislým 
prevádzkovateľom sústavy, ktorú 
schvaľuje národný regulačný orgán, 
s cieľom zabezpečiť ich účinnú 
spoluprácu pri údržbe a rozvoji 
prenosovej sústavy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Catherine Stihler, David Martin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) financuje investície, o ktorých 
rozhodol nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
a ktoré schválil regulačný orgán, alebo 
dáva súhlas s ich financovaním 
akoukoľvek zainteresovanou stranou 
vrátane nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy. Príslušné dojednania o 
financovaní podliehajú schváleniu 
regulačným orgánom. Pred schválením sa 
regulačný orgán ešte poradí s vlastníkom 
aktív aj inými zainteresovanými stranami;

(b) uskutočňuje investície, o ktorých 
rozhodol spolu s nezávislým 
prevádzkovateľom sústavy a ktoré schválil 
regulačný orgán, alebo dáva súhlas s ich 
financovaním akoukoľvek zainteresovanou 
stranou. Príslušné dojednania o financovaní 
podliehajú schváleniu regulačným 
orgánom. Pred schválením sa regulačný 
orgán ešte poradí s vlastníkom aktív aj 
inými zainteresovanými stranami;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje návrhy Komisie na model nezávislých 
prevádzkovateľov sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) financuje investície, o ktorých 
rozhodol nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
a ktoré schválil regulačný orgán, alebo 
dáva súhlas s ich financovaním 
akoukoľvek zainteresovanou stranou 
vrátane nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy. Príslušné dojednania o 

(b) uskutočňuje investície, o ktorých 
rozhodol spolu s nezávislým 
prevádzkovateľom sústavy a ktoré schválil 
regulačný orgán, alebo dáva súhlas s ich 
financovaním akoukoľvek zainteresovanou 
stranou vrátane nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy. Príslušné 
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financovaní podliehajú schváleniu 
regulačným orgánom. Pred schválením sa 
regulačný orgán ešte poradí s vlastníkom 
aktív aj inými zainteresovanými stranami;

dojednania o financovaní podliehajú 
schváleniu regulačným orgánom. Pred 
schválením sa regulačný orgán ešte poradí 
s vlastníkom aktív aj inými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Catherine Stihler, David Martin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 – odsek 6 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) uzatvára dohodu s nezávislým 
prevádzkovateľom sústavy, ktorú 
schvaľuje regulačný orgán, s cieľom 
zabezpečiť ich účinnú spoluprácu pri 
údržbe a rozvoji prenosovej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Zvýhodňujúce obchodné ustanovenia, ktoré vertikálne integrované podniky udelia 
pridruženým podnikom, alebo znevýhodňujúce poplatky pre konkurenciu prispievajú 
k zlyhaniu vnútorného trhu s elektrinou.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje 
návrhy Komisie na model nezávislých prevádzkovateľov sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 a – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí (c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí 
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program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania a primeraného 
monitorovania dodržiavania tohto 
programu. V programe sa stanovia 
osobitné povinnosti zamestnancov na 
splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, 
v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, 
predkladá osoba alebo orgán zodpovedný 
za monitorovanie programu súladu 
regulačnému orgánu a táto správa sa 
uverejňuje.

program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na poskytnutie 
spravodlivého prístupu a na zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania. 
V programe sa stanovia osobitné 
povinnosti zamestnancov na splnenie tohto 
cieľa. Ročnú správu, v ktorej sa uvádzajú 
prijaté opatrenia, predkladá osoba alebo 
orgán zodpovedný za monitorovanie 
programu súladu regulačnému orgánu a 
táto správa sa uverejňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Rozširuje ustanovenia o súlade, ktoré sa majú vzťahovať na prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10a – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) nový súlad s programom primerane 
monitoruje ustanovený subjekt alebo 
orgán (ďalej uvádzaný ako subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu), ktorý 
je úplne nezávislý a má prístup k všetkým 
potrebným informáciám vlastníka 
prenosovej sústavy a všetkých 
pridružených podnikov s cieľom plniť si 
svoje úlohy.

Or. en

Odôvodnenie

Zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na seniorskej úrovni na prácu subjektu 
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zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10 a – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cb) na súlad by mala dohliadať rada pre 
súlad zahrnujúca väčšinu členov, ktorí sú 
nezávislí od vertikálne integrovaných 
podnikov. Ročnú správu, v ktorej sa 
uvádzajú prijaté opatrenia, predkladá 
osoba alebo orgán zodpovedný za 
monitorovanie programu súladu 
národnému regulačnému orgánu a táto 
správa sa uverejňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na seniorskej úrovni na prácu subjektu 
zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 

vypúšťa sa
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nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia o oddelení vlastníctva predstavujú kľúčovú časť liberalizácie trhu s elektrickou 
energiou, a preto ich nemožno považovať za nepodstatné. Sú s tým spojené i zásahy do práva 
obchodných spoločností, ktoré vzhľadom na význam práva obchodných spoločností pre 
hospodárstvo nemožno charakterizovať ako nepodstatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Komitológia a s ňou spojený nedostatok demokratickej legitimity by sa nemala používať na 
predurčenie obsahu ustanovení o oddelení vlastníctva v prípade modelu nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy. Určovanie obsahu ustanovení by sa malo ponechať členských 
štátov, ktoré sa rozhodnú alebo rozhodli pre model nezávislého prevádzkovateľa sústavy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/54/ES
Článok 10a – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3a. V prípade, ak sa prostredníctvom 
členského štátu, ktorý kontroluje 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy i 
podniky uskutočňujúce výrobu energie 
alebo dodávateľské činnosti, zachová 
vertikálna integrácia, uplatňujú sa 
odseky 2 a 3.“

Or. en



PE404.394v01-00 86/105 AM\713548SK.doc

SK

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre štátom vlastnené podniky 
a súkromné spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 a (new)
smernica 2003/54/ES
Článok 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 10b
Účinné a efektívne legálne oddelenie 
prenosových sústav
I. Aktíva, zariadenia, personál a identita 
1. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
disponujú všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov potrebnými pre 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, najmä:
(i) vlastnia aktíva, ktoré sú potrebné na 
pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie;
(ii) zamestnávajú personál, ktorý je 
potrebný na pravidelnú činnosť prenosu 
elektrickej energie;
(iii) pre budúce investičné projekty sa 
v ročnom finančnom pláne  uvoľnia 
primerané finančné zdroje.
Činnosti považované za potrebné pre 
obvyklú činnosť prenosu elektrickej 
energie, ktoré sú spomenuté 
v predchádzajúcom odseku, zahŕňajú 
aspoň:
– zastúpenie prevádzkovateľov prenosovej 
sústavy a kontakty na tretie strany 
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a národné regulačné orgány;
– udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán k sieti, najmä prístup pre nových 
prevádzkovateľov na trhu a výrobcov 
energie z obnoviteľných zdrojov,
– výber poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003,
– prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej 
sústavy,
– investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok,
– právne služby,
– účtovnícke služby a služby 
informačných technológií.
2. Zakazuje sa lízing pracovnej sily 
a poskytovanie služieb prostredníctvom 
ktorejkoľvek alebo pre ktorúkoľvek 
pobočku vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou.
3. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
nesmie vyvíjať žiadnu hospodársku 
činnosť alebo činnosť mimo oblasti 
prenosu, ktorá by mohla byť v rozpore 
s jeho úlohami, vrátane vlastníctva 
podielov alebo akcií v akomkoľvek 
podniku alebo časti vertikálne 
integrovaného podniku alebo 
v akomkoľvek inom elektrárenskom alebo 
plynárenskom podniku. Výnimky si 
vyžadujú predchádzajúci súhlas 
národného regulačného orgánu 
a vzťahujú sa len na podiely a akcie 
v iných podnikoch v oblasti energetických 
sietí.
4. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má 
vlastnú právnu subjektivitu výrazne 
odlišnú od vertikálne integrovaného 



PE404.394v01-00 88/105 AM\713548SK.doc

SK

podniku a samostatnú obchodnú značku, 
komunikáciu a priestory.
5. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
neposkytuje žiadne komerčne 
zvýhodňujúce alebo citlivé informácie 
žiadnemu podniku z vertikálne 
integrovaných podnikov, ibaže by 
informoval nediskriminačným spôsobom 
všetkých účastníkov trhu. Prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy definuje tieto 
informácie spolu s národným regulačným 
orgánom.
6. Účtovníctvo prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy podlieha auditu iným 
subjektom ako subjektom, ktorý vykonáva 
audit vo vertikálne integrovanom podniku 
a vo všetkých jeho pridružených 
spoločnostiach. 
II. Nezávislosť riadenia prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, generálny 
riaditeľ/výkonná rada 
7. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom 
predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa/členov 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy a o uzavretí alebo 
predčasnom zrušení príslušných 
pracovných zmlúv s týmito osobami sa 
oznamujú národnému regulačnému 
orgánu. Tieto rozhodnutia a dohody sa 
stávajú záväznými, iba ak do troch 
týždňov po upovedomení národný 
regulačný orgán nevyužije právo veta. 
Právo veta sa môže uplatniť v prípadoch 
vymenovania a uzavretia príslušných 
dohôd, ak vzniknú vážne pochybnosti 
o profesionálnej nezávislosti 
nominovaného výkonného riaditeľa/člena 
výkonnej rady; v prípade predčasného 
ukončenia pracovného pomeru a 
príslušných zmlúv výkonného 
riaditeľa/člena výkonnej rady, možno 
využiť právo veta, ak existujú vážne 
pochybnosti pokiaľ ide o dôvody a 
odôvodnenie takéhoto ukončenia. 
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8. V súvislosti s predčasným ukončením 
pracovného pomeru majú generálny 
riaditeľ alebo člen výkonnej rady 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
zaručené právo odvolať sa na regulačný 
orgán alebo súd.
9. Národný regulačný orgán rozhodne 
v prípade odvolania sa do šiestich 
mesiacov. Výnimky musia byť 
opodstatnené.
10. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa 
bývalý výkonný riaditeľ/člen výkonnej 
rady nesmie podieľať na činnosti žiadnej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou, počas obdobia najmenej troch 
rokov.
11. Výkonný riaditeľ/člen výkonnej rady 
nesmie vlastniť žiaden podiel, ani 
dostávať žiadnu kompenzáciu od žiadnej 
spoločnosti v rámci vertikálne 
integrovaného podniku okrem 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 
Žiadna časť jeho platu nebude závisieť od 
činností vertikálne integrovaného podniku 
okrem činnosti prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy. 
12. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední, priamo alebo nepriamo, 
za každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.
13. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy má všetky účinné rozhodovacie 
práva nezávislé od integrovaného 
elektroenergetického podniku, pokiaľ ide 
o majetok, ktorý je potrebný na 
prevádzku, údržbu alebo rozvoj siete. To 
nemá brániť existencii vhodných 
koordinačných mechanizmov, ktoré 
zabezpečia, že materská spoločnosť bude 
schopná určiť celkové hranice úrovne 
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zadĺženia jej dcérskej spoločnosti. 
Materskej spoločnosti to neumožňuje 
vydávať pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani jednotlivých rozhodnutí 
týkajúcich sa výstavby alebo modernizácie 
prenosových vedení, ktoré nepresahujú 
podmienky schváleného finančného plánu 
alebo iného rovnocenného nástroja.
III. Dozorná rada/predstavenstvo
14. Predseda a všetci členovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku. Nesmú byť ani 
členmi dozornej rady/predstavenstva 
žiadneho podniku vertikálne integrovanej 
spoločnosti.
15. Členovia dozorných 
rád/predstavenstiev prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy sú nezávislé osoby 
vymenované na obdobie minimálne päť 
rokov. Ich menovanie sa oznámi 
regulačnému orgánu a stane sa záväzné 
za podmienok uvedených v odseku 6.
16. Na účely odseku 15 sa člen dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy považuje 
za nezávislého, ak nie je s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
väčšinovými akcionármi alebo 
manažmentom v žiadnom obchodnom 
alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral 
konflikt záujmov, a to najmä ak:
a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, 
v priebehu piatich rokov pred menovaním 
za člena dozornej rady/predstavenstva;
b) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne 
integrovanom podniku, ani od neho alebo 
jemu pridružených podnikov, okrem 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
nedostáva žiadnu kompenzáciu;
c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady/predstavenstva nemá žiaden 
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relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá dodávkou 
energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik vymenúva členov 
dozornej rady/predstavenstva.
IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu
17. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté na 
zabezpečenie vylúčenia diskriminačného 
správania. Program vymedzuje osobitné 
povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy potrebné na splnenie 
tohto cieľa. Tento program podlieha 
schváleniu národným regulačným 
orgánom. Súlad programu s predpismi 
nezávisle monitoruje subjekt zodpovedný 
za zabezpečenie súladu. Národný 
regulačný orgán má právo uvaliť sankcie 
v prípade nevhodného uplatňovania 
programu súladu zo strany 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
18. Generálny riaditeľ/výkonná rada 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
poverujú osobu alebo orgán výkonom 
funkcie subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu, ktorý zodpovedá za:
i) monitorovanie uplatňovania programu 
súladu;
ii) vypracovanie podrobnej ročnej správy, 
v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia 
s cieľom uplatniť program súladu, a za 
jej predloženie národnému regulačnému 
orgánu; definícia opatrení určených na 
uplatňovanie programu súladu 
a predloženie správy regulačnému úradu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho uplatňovania.
19. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 



PE404.394v01-00 92/105 AM\713548SK.doc

SK

zabezpečenie súladu bude zabezpečená 
najmä ustanoveniami v jeho pracovnej 
zmluve.
20. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne oslovovať 
dozornú radu/predstavenstvo 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku, ako aj 
národné regulačné orgány.
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, ktoré sa zaoberajú 
týmito oblasťami:
i) podmienky prístupu a pripojenia 
k prenosovej sieti vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a platieb v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;
ii) projekty uskutočnené s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prenosovej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
iii) pravidlami vyrovnávania nerovnováhy
vrátane pravidiel rezervy elektrickej 
energie;
iv) obstarávanie energie s cieľom pokrytia 
energetických strát.
22. Počas týchto zasadnutí subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu dbá 
na to, aby dozornej rade alebo 
predstavenstvu neboli diskriminačným
spôsobom poskytnuté komerčne 
zvýhodňujúce informácie o výrobných 
alebo dodávateľských činnostiach.
23. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a ku 
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všetkým informáciám potrebným na 
plnenie svojich úloh.
24. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu vymenúva a odvoláva výkonný 
riaditeľ/výkonná rada len po 
predchádzajúcom schválení národným 
regulačným orgánom. 
25. Subjektu zodpovednému za 
zabezpečenie súladu by sa po zrušení jeho 
mandátu malo zabrániť v rozvoji 
obchodných vzťahov s vertikálne 
integrovaným podnikom počas obdobia 
najmenej 5 rokov.
V. Rozvoj rozvodnej siete a právomoci 
rozhodovať o investíciách
26. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
vypracujú aspoň každé 2 roky desaťročný 
plán rozvoja siete. Prijímajú účinné 
opatrenia na zabezpečenie primeranosti 
systému a bezpečnosti dodávok energie.
27. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:
a) uvedie pre účastníkov trhu hlavné 
prenosové infraštruktúry, ktoré by sa mali 
vybudovať v priebehu najbližších 
desiatich rokov,
b) uvedie všetky investície, o ktorých sa už 
rozhodlo a nové investície, o vykonaní 
ktorých sa musí rozhodnúť v najbližších 
troch rokoch.
28. S cieľom vypracovať tento desaťročný 
plán rozvoja siete každý prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy vypracuje rozumný 
odhad vývoja v oblasti výroby, spotreby 
a výmeny s ostatnými štátmi a zohľadní 
existujúce regionálne a celoeurópske 
plány investícií do sietí. Prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy včas predloží návrh 
tohto plánu národnému regulačnému 
orgánu.
29. Príslušný národný regulačný orgán na 
základe návrhu 10–ročného plánu rozvoja 
siete otvoreným a transparentným 
spôsobom vykoná konzultácie so všetkými 
relevantnými používateľmi siete a môže 
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zverejniť výsledky svojej konzultácie, 
najmä v súvislosti s možnými investičnými 
potrebami. 
30. Regulačný orgán preskúma, či návrh 
desaťročného plánu rozvoja siete pokrýva 
všetky potreby investícií zistené počas 
konzultácií. Orgán môže uložiť
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
povinnosť pozmeniť a doplniť návrh 
svojho plánu.
31. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
odmietne vykonať konkrétnu investíciu 
uvedenú v desaťročnom pláne rozvoja 
siete, ktorá sa má uskutočniť v najbližších 
troch rokoch, členské štáty zabezpečia, 
aby národný regulačný orgán mal 
právomoc prijať jedno z nasledujúcich 
opatrení:
a) požiadať všetkými právnymi 
prostriedkami prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, aby vykonal svoj 
investičný záväzok použitím svojich 
finančných kapacít, alebo
b) vyzvať nezávislých investorov, aby sa 
zúčastnili verejnej súťaže na potrebné 
investície do prenosovej sústavy, pričom 
môže zároveň nariadiť prevádzkovateľovi 
prenosovej sústavy, aby:
– súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou
– súhlasil s vytvorením príslušných 
nových aktív treťou stranou alebo ním 
samým,
– prevádzkoval príslušné nové aktíva a
– súhlasil s kapitálovým navýšením za 
účelom financovania potrebných investícií 
a umožnil účasť nezávislých investorov 
na kapitáli.
Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom. V oboch prípadoch 
regulácia sadzieb musí umožniť, aby 
príjmy pokryli náklady na takéto 
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investície.
32. Národný regulačný orgán monitoruje 
a hodnotí vykonávanie investičného 
plánu.
VI. Rozhodovacie právomoci v súvislosti 
s pripojením nových elektrárni na 
prenosovú sieť
33. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy 
sa môže nariadiť, aby vytvorili a zverejnili 
transparentné a účinné postupy na 
nediskriminačné pripojenie nových 
elektrární na rozvodovú sieť. Tieto 
postupy podliehajú schváleniu národným  
regulačným orgánom.
34. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú mať právo odmietnuť pripojenie 
novej elektrárne z dôvodu možných 
budúcich obmedzení voľných sieťových 
kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených 
častiach prenosovej siete. 
Prevádzkovatelia prenosovej siete majú 
povinnosť poskytovať potrebné 
informácie.
35. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nesmú odmietnuť vytvoriť nový bod 
pripojenia, ak jediným dôvodom tohto
odmietnutia je, že dôjde k zvýšeniu 
nákladov v súvislosti s potrebným 
zvýšením kapacity prvkov siete v okolí 
nového bodu pripojenia.
VII. Regionálna spolupráca
36. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú ísť 
touto cestou, musia do šiestich mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
presne vytýčiť povinnosti prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy v jasne určenom 
časovom horizonte a progresívne sa 
zamerať na vytvorenie spoločného 
regionálneho dispečingového strediska 
zodpovedného za otázky bezpečnosti.
37. V prípade spolupráce na regionálnej 
úrovni medzi viacerými členskými štátmi 
môže Komisia po spoločnej žiadosti týchto 
členských štátov vymenovať regionálneho 
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koordinátora.
38. Regionálny koordinátor podporuje na 
regionálnej úrovni spoluprácu 
regulačných orgánov s akýmikoľvek 
inými príslušnými verejnými orgánmi, 
prevádzkovateľmi sietí, energetickými 
burzami, používateľmi siete a účastníkmi 
trhu. Regionálny koordinátor najmä: 
a) podporuje nové účinné investície do 
prepojení. Na tento účel regionálny 
koordinátor pomáha prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy pri vypracovávaní ich 
regionálnych plánov prepojenia 
a prispieva ku koordinácii ich 
investičných rozhodnutí a v prípade 
potreby ich postupu zisťovania potreby 
a prideľovania kapacít (open season 
procedure);
b) podporuje účinné a bezpečné vyžívanie 
sietí. Na tento účel regionálny 
koordinátor prispieva ku koordinácii 
medzi prevádzkovateľmi prenosovej 
sústavy, národnými regulačnými orgánmi 
a inými príslušnými vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi, prostredníctvom
vypracovávania spoločných alokačných 
a bezpečnostných mechanizmov;
c) každoročne predkladá Komisii 
a príslušným členským štátom správu 
o pokroku dosiahnutom v regióne 
a o akýchkoľvek ťažkostiach alebo 
prekážkach, ktoré môžu pokroku brániť.
VIII. Sankcie
39. Národný regulačný orgán s cieľom 
uskutočňovať povinnosti, ktoré mu 
ukladá tento článok:
i) má právo požadovať akékoľvek 
informácie o prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy a priamo kontaktovať všetkých 
zamestnancov prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy; ak pretrvávajú 
pochybnosti, rovnaké práva sa uplatňujú 
voči vertikálne integrovanému podniku 
a jeho dcérskym spoločnostiam;
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ii) môže uskutočňovať všetky potrebné 
previerky prevádzkovateľov prenosového 
systému a ak pretrvávajú pochybnosti, 
vertikálne integrovaný podnik a jeho 
dcérske spoločnosti; uplatňujú sa predpisy 
z článku 20 nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených v 
článkoch 81 a 82 Zmluvy.
40. Národný regulačný orgán s cieľom 
vykonávať jemu zverené povinnosti na 
základe tohto článku má právomoc 
ukladať efektívne, primerané 
a odrádzajúce sankcie prevádzkovateľovi 
prenosovej sústavy a/alebo vertikálne 
integrovanému podniku, ktorý nespĺňa 
záväzky stanovené v tomto článku alebo 
rozhodnutia národného regulačného 
orgánu. Táto právomoc zahrňuje právo:
i) ukladať efektívne, primerané 
a odrádzajúce pokuty súvisiace s obratom 
sieťovej spoločnosti;
ii) vydávať príkazy na nápravu 
diskriminačného správania;
iii) stiahnuť, aspoň čiastočne, licenciu 
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
v prípade opakovaného porušenia 
ustanovení o oddelení, ktoré sú stanovené 
v tomto článku.“

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty budú mať možnosť ďalej liberalizovať svoje trhy bez toho, aby museli siahnuť 
po oddelenom vlastníctve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8b (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„2. Dispečing výrobných zariadení a 
používanie prepojovacích vedení sa 
určuje na základe kritérií, ktoré môže 
schváliť členský štát a ktoré musia byť 
objektívne, uverejnené a uplatňované 
nediskriminačným spôsobom, čím sa 
zabezpečuje náležité fungovanie 
vnútorného trhu s elektrickou energiou. 
Do úvahy sa berie hospodárska priorita 
elektrickej energie z možností na strane 
dopytu a z dostupných výrobných 
zariadení alebo prenosov prepojovacími 
vedeniami a technické obmedzenia 
sústavy.

Or. en

(Doplnenie jedného prvku do článku 11 ods. 2 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Možnosti na strane dopytu ako verejné súťaže, automatický dispečing priemyselných 
zariadení alebo inteligentné merače na stupniciach prevádzkovateľov distribučnej sústavy by 
sa vždy mali porovnávať na rovnakom základe so stranou ponuky. Tieto možnosti môžu byť 
hospodárnejšie a vo všeobecnosti lepšie na minimalizáciu emisií v špičkách. Prevádzkovatelia 
prenosových sústav by mali zodpovedať za hodnotenie takýchto zdrojov a ich zoradenie podľa 
významu v súlade so súborom pravidiel určeným regulátormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8c (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
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„3. Národný regulačný orgán pri 
dispečingu výrobných zariadení 
požaduje od prevádzkovateľa sústavy, 
aby uprednostňoval nové výrobné 
zariadenia využívajúce jadrovú energiu,
obnoviteľné zdroje energie alebo odpad 
alebo vyrábajúcim kombinované teplo a 
elektrinu okrem prípadov, keď sa 
neuspokojujú požiadavky technickej 
vyrovnávania nerovnováhy či bezpečnosti 
a spoľahlivosti siete.“

Or. en

(Doplnenie nových prvkov do článku 11 ods. 3 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Nové výrobné zariadenia využívajúce jadrovú energiu a energiu z obnoviteľných zdrojov 
musia mať prednostný prístup do siete pod podmienkou, že s tým nie sú spojené problémy 
vyrovnávania nerovnováhy. Toto umožní členským štátom dosahovať ich ciele súvisiace 
s energiou z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8c (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Členský štát musí pri dispečingu 
výrobných zariadení od 
prevádzkovateľa sústavy požadovať, 
aby dával prednosť výrobným 
zariadeniam využívajúcim obnoviteľné 
zdroje energie  [...] alebo vyrábajúcim 
kombinované teplo a elektrinu.“

Or. en
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(Zmena a doplnenie jedného slova a vypustenie dvoch iných slov v článku 11 ods. 3 smernice 
2003/54/ES)

Odôvodnenie

Na dosiahnutie cieľa, podľa ktorého má do roku 2020 pochádzať 20 % energie EÚ 
z obnoviteľných zdrojov, sa musí zabezpečiť prioritný prístup obnoviteľnej energie do sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Mechtild Rothe

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8c (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Členský štát musí pri dispečingu 
výrobných zariadení od 
prevádzkovateľa sústavy požadovať, 
aby dával prednosť výrobným 
zariadeniam využívajúcim obnoviteľné 
zdroje energie alebo odpad alebo 
vyrábajúcim kombinované teplo 
a elektrinu.“

Or. en

(Rovnaké znenie ako znenie článku 11 ods. 3 smernice 2003/54/ES, zmena slova môže na 
musí)

Odôvodnenie

Európska únia si stanovila záväzný  cieľ získavať do roku 2020 20 % energie z obnoviteľných 
zdrojov. S cieľom splniť tento cieľ je potrebné prekonať súčasné výrazné rozdiely medzi 
členskými štátmi v stupni integrácie prostredníctvom zaručenia prioritného pripájania 
energie z obnoviteľných zdrojov k sieti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Britta Thomsen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8c (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Členský štát musí pri dispečingu 
výrobných zariadení od 
prevádzkovateľa sústavy požadovať, 
aby dával prednosť výrobným 
zariadeniam využívajúcim obnoviteľné 
zdroje energie alebo odpad alebo 
vyrábajúcim kombinované teplo 
a elektrinu.“

Or. en

(Rovnaké znenie ako znenie článku 11 ods. 3 smernice 2003/54/ES, zmena slova môže na 
musí)

Odôvodnenie

Keďže sa pokročilo v rozvoji regionálnych energetických trhov je dôležité, aby sa vyvinulo 
úsilie na zabezpečenie toho, aby neexistoval rozdiel v regulácii vnútroštátnych a regionálnych 
trhov.  Preto je potrebné, aby sa definovali právomoci národného regulátora v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8d (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8d) Článok 11 odsek 4 sa vypúšťa.
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Or. en

(Vypustenie článku 11 ods. 4 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Niet dôvodu na uprednostňovanie zdrojov energetických palív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8e (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8e) V článku 11 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Členské štáty alebo regulačné orgány 
musia požadovať, aby prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy dodržiavali 
minimálne normy pre prevádzku, údržbu 
a rozvoj prenosovej sústavy vrátane 
kapacity prepojenia.“

Or. en

(Takmer rovnaké znenie ako v prípade článku 11 odsek 5 smernice 2003/54/ES, pričom sa 
k existujúcemu textu pridávajú nové časti)

Odôvodnenie

Prijaté a verejné normy , pravidlá a postupy prevádzky, údržby a rozvoja siete sú potrebné na 
riadne fungovanie vnútorného trhu. Preto by sa malo všetkým prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy nariadiť, aby spĺňali takéto normy. Túto technickú úlohu lepšie vykonávajú regulačné 
orgány, ktoré majú povinnosť zabezpečovať nediskriminačný prístup do prenosovej siete 
a vytvárať prenosové tarify.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8f (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8f) V článku 11 sa odsek 6 nahrádza 
takto:
„6. Pokiaľ majú túto funkciu, 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy si 
obstarajú energiu, ktorú používajú na 
krytie energetických strát, a rezervnú 
kapacitu vo svojich sústavách 
transparentnými, nediskriminačnými 
a trhovými postupmi. Percentuálny 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
v nakúpenej energii by nemal byť nižší 
než záväzky príslušného členského štátu.“

Or. en

(Doplnenie jedného prvku do článku 11 ods. 6 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy by mali prispievať k cieľom každého členského štátu 
v súvislosti so spotrebou energie z obnoviteľných zdrojov. Regulátor by mal mať také 
postavenie, aby mohol od prevádzkovateľov prenosovej sústavy vyžadovať v nákupe príslušný 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8g (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8g) V článku 11 sa vkladá tento odsek:
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„7a. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
podporujú zapojenie veľkých koncových 
spotrebiteľov a zoskupení koncových 
spotrebiteľov do rezervných 
a vyrovnávacích trhov. Ak budú ponuky 
výroby a dopytu cenovo rovnaké, 
uprednostniť sa má dopyt.“

Or. en

(Doplnenie nového odseku 7a do článku 11 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť energetickú účinnosť je dôležité, aby sa spotrebitelia aktívne zapájali do 
podporných trhov služieb, najmä ak sú schopní znížiť dopyt v určitých kritických momentoch 
(odberová špička, núdzový stav). Veľkí koncoví spotrebitelia sa môžu priamo alebo nepriamo 
zúčastňovať na týchto trhoch. Malí spotrebitelia sa nemôžu zúčastňovať týchto trhov priamo, 
ibaže by niekto (napr. dodávateľ) bol schopný zoskupiť veľký počet malých spotrebiteľov 
a účinne kontrolovať časť ich dopytu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8h (nový)
smernica 2003/54/ES
Článok 11 – odsek 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8h) V článku 11 sa vkladá tento odsek:

„7b. Národné regulačné orgány 
zabezpečujú, aby pravidlá vyrovnávania 
nerovnováhy a tarify boli primerane 
harmonizované vo všetkých členských 
štátoch do ...*. Zabezpečia najmä, aby 
veľkí koncoví spotrebitelia, zoskupenia 
koncových spotrebiteľov a distribuovaní 
výrobcovia boli schopní účinne prispievať 
k vyrovnávaniu nerovnováhy a ostatným 
podporným službám.
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*Dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.“

Or. en

(Doplnenie nového odseku 7b do článku 11 smernice 2003/54/ES)

Odôvodnenie

Podľa článku 23 sú regulačné orgány zodpovedné za „stanovovanie alebo schvaľovanie (...) 
minimálne metodík používaných na výpočet alebo stanovenie podmienok (...) pre poskytovanie 
vyrovnávacích služieb“. Keďže harmonizácia vyrovnávacích služieb je kľúčovým prvkom 
riadneho fungovania vnútorného trhu, musia regulačné orgány v úzkej spolupráci 
s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy zabezpečiť príslušnú úroveň harmonizácie.
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