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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2c (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok –5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) Vkladá sa tento článok:
„Článok – 5a

Európska súdržnosť
1. Členské štáty koordinujú svoju činnosť 
s cieľom zaistiť bezpečné, diverzifikované 
a účinné dodávky plynu na európsky trh. 
Členské štáty spolupracujú v týchto 
oblastiach:
(a) koordinácia vnútroštátnych núdzových 
opatrení uvedených v článku 8 smernice 
2004/67/ES;
(b) identifikácia a v prípade potreby rozvoj 
alebo zlepšenie vzájomných prepojení 
týkajúcich sa elektrickej energie 
a zemného plynu;
(c) podmienky a praktické spôsoby 
vzájomnej pomoci.
2. Členské štáty spolupracujú pri tvorbe 
a realizácii nových projektov týkajúcich sa 
prepojení medzi členskými štátmi, 
zariadeniami LNG a zásobníkmi s cieľom 
odstrániť izolované trhy, čo pomôže 
vytvoriť jednotný európsky trh s plynom.
3. Členské štáty koordinujú svoju činnosť 
týkajúcu sa dodávateľov z tretích krajín, 
aby zabezpečili uplatňovanie spoločnej 
európskej energetickej politiky;
4. Komisia vypracuje technické a 
ekonomické opatrenia na prioritné 
vytvorenie novej infraštruktúry pre 
izolované trhy spájajúce národné 
prepravné sústavy členských štátov.“

Or. lt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zaručiť bezpečnú dodávku na 
vnútornom trhu so zemným plynom 
členské štáty spolupracujú s cieľom 
podporiť regionálnu a bilaterálnu 
súdržnosť.

1. S cieľom zaručiť bezpečnú dodávku na 
vnútornom trhu so zemným plynom 
členské štáty spolupracujú s cieľom 
podporiť regionálnu a bilaterálnu 
súdržnosť, bez toho, aby na účastníkov 
trhu uvalili neprimeranú záťaž.

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o súdržnosti by mali byť zárukou toho, že nenastane deformácia trhu a že cenové 
signály budú naďalej efektívne, predovšetkým v časoch vysokého dopytu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zaručiť bezpečnú dodávku na 
vnútornom trhu so zemným plynom 
členské štáty spolupracujú s cieľom 
podporiť regionálnu a bilaterálnu 
súdržnosť.

1. S cieľom zaručiť bezpečnú dodávku na 
vnútornom trhu so zemným plynom 
členské štáty spolupracujú s cieľom 
vytvoriť prepojenia a podporiť regionálnu 
a bilaterálnu súdržnosť.

Or. lt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto spolupráca sa vzťahuje na situácie, 
ktoré vedú alebo v krátkom čase 
pravdepodobne povedú k vážnemu 
výpadku dodávky v členskom štáte.
Obsahuje:

2. Táto spolupráca sa vzťahuje na situácie, 
ktoré vedú alebo v krátkom čase 
pravdepodobne povedú k vážnemu 
výpadku dodávky v členskom štáte.

6. koordináciu vnútroštátnych núdzových 
opatrení uvedených v článku 8 smernice 
2004/67/ES;
7. identifikáciu a v prípade potreby rozvoj 
alebo zlepšenie vzájomných prepojení 
týkajúcich sa elektrickej energie 
a zemného plynu;
8. podmienky a praktické spôsoby 
vzájomnej pomoci.

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia bude informovaná o tejto 
spolupráci.

3. Komisia, ostatné členské štáty 
a účastníci trhu budú informovaní o tejto 
spolupráci.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť v súvislosti s 
pravidlami/usmerneniami takejto spolupráce a vzájomnej pomoci správny regulačný postup 
a transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej 
súdržnosti. 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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou, ktorú 
Komisia na tomto mieste navrhuje, obmedzuje práva Európskeho parlamentu, a treba ju preto 
zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej 

vypúšťa sa
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súdržnosti. 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 30 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Usmernenia týkajúce sa regionálnej solidarity sú z nášho pohľadu nepotrebné, pretože článok 
podstatné ustanovenia už obsahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej 
súdržnosti. 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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Prostredníctvom navrhovaného komitologického postupu sa má obmedziť vplyv Európskeho 
parlamentu. Tým by sa z demokratického legislatívneho procesu vyňali podstatné rozhodnutia 
o podobe vnútorného trhu s energiou. Keďže výsledky komitologického postupu môžu mať 
veľmi ďalekosiahle dôsledky a takéto zásadné usmernenia sa týkajú podstaty pravidiel 
oddelenia, ktorým podliehajú prevádzkovatelia distribučnej sústavy, treba tento postup 
po dôkladnej úvahe zamietnuť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Toine Manders

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej súdržnosti. 
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 30 ods. 3.

4. Komisia prijme usmernenia o spolupráci 
v oblasti regionálnej súdržnosti do jedného 
roka po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice. 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 30 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej súdržnosti. 
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 30 ods. 3.

4. Komisia môže usmernenia o spolupráci 
v oblasti regionálnej súdržnosti zmeniť. 
Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa zmení v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh má zabezpečiť, že usmernenia budú prijímať v rámci riadneho postupu 
Parlament a Rada. Prenos zodpovednosti na Komisiu by sa mal obmedzovať na prípadné 
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nevyhnutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej súdržnosti. 
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 30 ods. 3.

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej súdržnosti, 
a to s náležitým zreteľom na nezávislosť 
štátov pri rozhodovaní o prírodných 
zdrojoch. 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 30 ods. 3.

Or. nl

Odôvodnenie

Súdržnosť je správna vec, každá krajina si však musí zachovať kontrolu nad vlastnými 
prírodnými zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej súdržnosti.
Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 

4. Komisia môže prijať usmernenia o 
spolupráci v oblasti regionálnej 
a európskej súdržnosti. Toto opatrenie 
určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
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s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3.

doplnením sa prijme v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
30 ods. 3.

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty 
najmä podporujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a zosúladenie ich právneho 
a regulačného rámca. Zemepisná oblasť, 
ktorej sa týka regionálna spolupráca, 
spĺňa definíciu zemepisných oblastí zo 
strany Komisie v súlade s článkom 2h ods. 
3 nariadenia (ES) č. 1775/2005.

1. Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty 
najmä podporujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a zosúladenie ich právneho 
a regulačného rámca.

2. V prípade, že spolupráca medzi 
viacerými členskými štátmi na regionálnej 
úrovni narazí na výrazné problémy, 
Komisia môže na spoločnú žiadosť týchto 
členských štátov a po dohode so všetkými 
dotknutými členskými štátmi vymenovať 
regionálneho koordinátora. 
3. Regionálny koordinátor podporuje na 
regionálnej úrovni spoluprácu národných 
regulačných orgánov a akýchkoľvek 
iných príslušných verejných orgánov, 
prevádzkovateľov sietí, búrz s plynom, 
používateľov siete a účastníkov trhu. 
Regionálny koordinátor najmä:
a) podporuje nové účinné investície do 
prepojení. S týmto cieľom pomáha 
regionálny koordinátor prevádzkovateľom 
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prepravnej 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 použitie 
sietí. S týmto cieľom prispieva regionálny 
koordinátor ku koordinácii medzi 
prevádzkovateľmi prepravnej sústavy, 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a inými príslušnými vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi, prostredníctvom 
vypracovania spoločných alokačných 
a bezpečnostných mechanizmov;
c) predkladá Komisii výročnú správu 
a príslušným členským štátom správu 
o pokroku dosiahnutom v regióne 
a o akýchkoľvek ťažkostiach alebo 
prekážkach, ktoré môžu brániť takémuto 
pokroku.

Or. en

Odôvodnenie

Regionálni koordinátori by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri sprostredkovávaní dialógu 
medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o cezhraničné investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 

Príslušné úrady a národné regulačné 
orgány členských štátov navzájom 
spolupracujú s cieľom integrácie svojich 
národných trhov aspoň na regionálnej 
úrovni. Podnecujú najmä spoluprácu 
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úrovni a podporujú zosúladenie ich
právneho a regulačného rámca. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1775/2005/ES.

prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni s cieľom vytvoriť 
konkurencieschopný vnútorný trh 
a uľahčiť harmonizáciu ich právneho 
a regulačného rámca.

Or. en

Odôvodnenie

Medziregionálnu spoluprácu treba vyžadovať aj od regulátorov, prevádzkovateľov 
prepravných sústav a Agentúry pre spoluprácu regulátorov energií (ASRE), aby sa 
zabezpečilo, že regionálna spolupráca povedie k zladenému a skutočne paneurópskemu trhu. 
ASRE by mala mať tiež právomoci na predkladanie vhodných odporúčaní na uľahčenie 
integrácie trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Hannes Swoboda

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty 
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a podporujú zosúladenie ich 
právneho a regulačného rámca. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1775/2005/ES.

Členské štáty a ich národné regulačné 
orgány navzájom spolupracujú s cieľom 
integrácie svojich národných trhov aspoň 
na regionálnej úrovni. Členské štáty najmä 
podnecujú spoluprácu prevádzkovateľov 
sietí na regionálnej úrovni s cieľom 
vytvoriť konkurencieschopný vnútorný 
trh a uľahčiť harmonizáciu ich právneho 
a regulačného rámca. Zemepisná oblasť, 
ktorej sa týka regionálna spolupráca, spĺňa 
definíciu zemepisných oblastí zo strany 
Komisie v súlade s článkom 2h ods. 3 
nariadenia (ES) č. 1775/2005/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Regionálna spolupráca by mohla podporiť integráciu trhu a vytvoriť konkurencieschopný 
európsky trh. Medziregionálnu spoluprácu treba vyžadovať aj od regulátorov, 
prevádzkovateľov prepravných sústav a Agentúry pre spoluprácu regulátorov energií (ASRE), 
aby sa zabezpečilo, že regionálna spolupráca povedie k zladenému a skutočne 
paneurópskemu trhu. Nijaký pohyb smerom k regionálnym trhom sa nesmie stať výhradným 
a pre príslušný trh musí existovať jasný regulačný rámec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a podporujú zosúladenie ich 
právneho a regulačného rámca. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1775/2005/ES.

Členské štáty a ich národné regulačné 
orgány navzájom spolupracujú s cieľom 
integrácie svojich národných trhov aspoň 
na regionálnej úrovni. Členské štáty najmä 
podnecujú spoluprácu prevádzkovateľov 
sietí na regionálnej úrovni s cieľom 
vytvoriť konkurencieschopný vnútorný 
trh a uľahčiť harmonizáciu ich právneho 
a regulačného rámca. Zemepisná oblasť, 
ktorej sa týka regionálna spolupráca, spĺňa 
definíciu zemepisných oblastí zo strany 
Komisie v súlade s článkom 2h ods. 3 
nariadenia (ES) č. 1775/2005/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Regionálna spolupráca by mohla podporiť integráciu trhu a vytvoriť konkurenčný európsky 
trh. Medziregionálnu spoluprácu treba vyžadovať aj od regulátorov, prevádzkovateľov 
prepravných sústav a Agentúry pre spoluprácu regulátorov energií (ASRE), aby sa 
zabezpečilo, že spolupráca povedie k zladenému a skutočne paneurópskemu trhu. ASRE by 
mala mať tiež právomoci na predkladanie vhodných odporúčaní na uľahčenie integrácie trhu. 
Nijaký pohyb smerom k regionálnym trhom sa nesmie stať výhradným a pre tieto trhy musí 
existovať jasný regulačný rámec.



PE404.543v03-00 14/119 AM\717987SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a podporujú zosúladenie ich 
právneho a regulačného rámca. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1775/2005.

Členské štáty a regulačné orgány
navzájom spolupracujú s cieľom integrácie 
svojich národných trhov aspoň na 
regionálnej úrovni. Zabezpečujú najmä 
spoluprácu prevádzkovateľov sietí na 
regionálnej úrovni a uľahčujú 
harmonizáciu ich právneho a regulačného 
rámca. Zemepisná oblasť, ktorej sa týka 
regionálna spolupráca, spĺňa definíciu 
zemepisných oblastí zo strany Komisie v 
súlade s článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1775/2005.

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Toine Manders

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty 
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a podporujú zosúladenie ich 
právneho a regulačného rámca. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) 

Členské štáty navzájom spolupracujú s 
cieľom integrácie svojich národných trhov 
aspoň na regionálnej úrovni. Členské štáty 
najmä podnecujú spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na regionálnej 
úrovni a zabezpečujú zosúladenie ich 
právneho a regulačného rámca. Členské 
štáty navyše zabezpečujú minimálnu 
úroveň prepojovacej kapacity medzi 
susediacimi členskými štátmi. Zemepisná 
oblasť, ktorej sa týka regionálna 
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č. 1775/2005/ES. spolupráca, spĺňa definíciu zemepisných 
oblastí zo strany Komisie v súlade s 
článkom 2h ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1775/2005/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo možné vytvoriť skutočný vnútorný trh s plynom, je potrebné medzi členskými štátmi 
zabezpečiť dostatočnú prepojovaciu kapacitu. Väčšia prepojovacia kapacita navyše zvýši aj 
bezpečnosť dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b – odsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V prípade, že spolupráca medzi 
viacerými členskými štátmi na regionálnej 
úrovni sa dostane do výrazných 
problémov, Komisia môže na základe 
dohody s týmito členskými štátmi 
vymenovať regionálneho koordinátora. 
Regionálny koordinátor podporuje na 
regionálnej úrovni spoluprácu 
regulačných orgánov a iných príslušných 
verejných orgánov, prevádzkovateľov 
sietí, energetických búrz, používateľov 
siete a účastníkov trhu. Regionálny 
koordinátor najmä:
a) podporuje nové účinné investície do 
prepojení. S týmto cieľom pomáha 
regionálny koordinátor prevádzkovateľom 
prepravnej 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 
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procedure); 
b) podporuje účinné a bezpečné použitie 
sietí. S týmto cieľom prispieva regionálny 
koordinátor ku koordinácii medzi 
prevádzkovateľmi prepravnej sústavy, 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a inými príslušnými vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi, prostredníctvom 
vypracovania spoločných alokačných 
a bezpečnostných mechanizmov;
c) predkladá Komisii výročnú správu 
a príslušným členským štátom správu 
o pokroku dosiahnutom v regióne 
a o akýchkoľvek ťažkostiach alebo 
prekážkach, ktoré môžu brániť takémuto 
pokroku.“

Or. en

Odôvodnenie

Vytvorenie funkcie regionálneho koordinátora podporí regionálnu spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/55/ES
Článok 5b – odsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1a. Agentúra spolupracuje s národnými 
regulačnými orgánmi a jednotlivými 
prevádzkovateľmi prepravných sústav (v 
súlade s kapitolou III tejto smernice) 
s cieľom zabezpečiť konvergenciu 
regulačných rámcov týchto regiónov 
zameranú na vytvorenie konkurenčného 
vnútorného trhu. Ak agentúra usúdi, že 
sú potrebné záväzné pravidlá pre takúto 
spoluprácu, predloží príslušné 
odporúčania. Agentúra sa na 
regionálnych trhoch stáva zodpovedným 
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regulačným orgánom.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 6a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 6a
Vertikálne integrované podniky
S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľov prepravných sústav 
členské štáty zabezpečia, aby boli 
vertikálne integrované podniky od [dátum 
transpozície plus jeden rok] povinné 
dodržiavať buď ustanovenia článku 7 
ods. 1 písmená a) až d) a článku 9 alebo 
ustanovenia článku 9b.“

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa zaviesť alternatívny spôsob zabezpečenia nezávislosti prevádzkovateľov prepravných 
sústav v rámci integrovaných spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek –1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„–1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľov prepravných sústav 
členské štáty zabezpečia, aby boli 
vertikálne integrované podniky od [dátum 
transpozície plus jeden rok] povinné 
dodržiavať ustanovenia článku 7 ods. 1 
písmená a) až d), článku 9 alebo článku 
9b.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza efektívne a účinne oddelenie ako 
alternatíva k oddeleniu vlastníctva a nezávislým prevádzkovateľom sústav (ISO). Zabezpečuje
efektívne oddelenie prevádzkovateľov prepravých sústav bez zásahu do vlastníctva a bez toho, 
aby bol príčinou predaja buď prepravnej sústavy alebo výroby energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek –1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„–1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľov prepravných sústav 
členské štáty zabezpečia, aby boli 
vertikálne integrované podniky od [dátum 
transpozície plus jeden rok] povinné 
dodržiavať ustanovenia článku 7 ods. 1 
písmená a) až d) a článku 9 alebo 
ustanovenia článku 9b.“

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza efektívne a účinne právne oddelenie 
ako alternatíva k oddeleniu vlastníctva a nezávislým prevádzkovateľom sústav (ISO). 
Zabezpečuje efektívne oddelenie prevádzkovateľov prepravých sústav bez zásahu do 
vlastníctva a bez toho, aby bol príčinou predaja buď prepravnej sústavy alebo výroby energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 1 – písmeno (da) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ da) tá istá osoba alebo tie isté osoby 
neboli oprávnené prevádzkovať 
prepravnú sústavu na základe zmluvy 
o riadení, ani nevyužívali vplyv žiadnym 
iným spôsobom, ktorý nesúvisí 
s vlastníctvom, ani priamo či nepriamo 
nevykonávali kontrolu, ani nemali žiaden 
podiel v žiadnom podniku vykonávajúcom 
činnosti v oblasti výroby alebo dodávky, 
a ani v súvislosti s takýmto podnikom 
neuplatňovali žiadne práva.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 4
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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 
prepravnej sústavy nie sú súčasťou 
vertikálne integrovaného podniku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto nie je dôležité v systéme úplného oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – 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 
prepravnej sústavy nie sú súčasťou 
vertikálne integrovaného podniku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto nie je dôležité v systéme úplného oddelenia vlastníctva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – 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 
prepravnej sústavy nie sú súčasťou 
vertikálne integrovaného podniku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto nie je dôležité v systéme úplného oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – 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 prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 9a ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy.

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) 
sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nie je plne v súlade 
s týmto článkom.
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Or. en

Odôvodnenie

Žiaden podnik, ktorý nemá plne oddelené vlastníctvo, nemá povolenie na to, aby konal ako 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – 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 prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 9a ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy.

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) 
sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nie je plne v súlade 
s týmto článkom.

Or. en

Odôvodnenie

Žiaden podnik, ktorý nemá plne oddelené vlastníctvo, nemá povolenie na to, aby konal ako 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 5
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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 prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nebol schválený na 
základe článku 9a ako nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy.

5. Povinnosť stanovená v odseku 1 písm. a) 
sa považuje za splnenú v situácii, keď 
viaceré podniky vlastniace prepravné 
sústavy vytvoria spoločný podnik, ktorý 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy vo viacerých členských štátoch pre 
príslušné prepravné sústavy. Žiadny iný 
podnik nemôže byť súčasťou spoločného 
podniku, pokiaľ nie je plne v súlade 
s týmto článkom.

Or. en

Odôvodnenie

Žiaden podnik, ktorý nemá plne oddelené vlastníctvo, nemá povolenie na to, aby konal ako 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
obchodne citlivé informácie uvedené v 
článku 10 ods. 1, ktoré má prevádzkovateľ 
prepravnej 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:

a) aby sa obchodne citlivé informácie 
uvedené v článku 10 ods. 1, ktoré má 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy, ktorý 
bol súčasťou vertikálne integrovaného 
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podnikateľského subjektu, a jeho 
zamestnanci, neposkytli podnikom, ktoré 
vykonávajú akúkoľvek z funkcií spojených 
s výrobou alebo dodávkou;

b) aby prevádzkovatelia prepravnej 
sústavy vytvorili a uplatnili program 
súladu, v ktorom sa stanovia opatrenia 
prijaté na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania a 
rešpektovania záväzku transparentnosti. 
Takýto program stanovuje tiež osobitné 
povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy potrebné na splnenie 
tohto cieľa. Plnenie týchto povinností 
nezávisle monitoruje subjekt zodpovedný 
za zabezpečenie súladu. Národný 
regulačný orgán má právomoc uvaliť 
sankcie v prípade nevhodného 
uplatňovania programu súladu 
prevádzkovateľom prepravnej sústavy;
c) aby prevádzkovatelia prepravnej 
sústavy vymenovali osobu alebo orgán za 
subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu, ktorý zodpovedá za:
i) monitorovanie vykonávania programu 
súladu;
ii) vypracovanie výročnej správy o súlade 
a jej predloženie národnému regulačnému 
orgánu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho vykonávania;
d) aby 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 prepravnej sústavy a 
k informáciám potrebným na riadne 
plnenie úloh.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na sprísnenie ustanovení o oddelení vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Výsledkom oddelenia majetku vo 
vertikálne integrovaných spoločnostiach 
by nemalo byť zvýšenie taríf plynu pre 
zákazníkov, ani by to nemalo mať iné 
negatívne vplyvy.“
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Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6a Ustanovenia tohto článku sa 
vzťahujú rovnako na všetkých 
vlastníkov/prevádzkovateľov prepravných 
sústav bez ohľadu na krajinu ich 
pôvodu.“

Or. en

Odôvodnenie

Pri vykonávaní činnosti v rámci EÚ by sa mali na všetkých prevádzkovateľov prepravných 
sústav vzťahovať rovnaké obchodné pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Toine Manders

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6a. Ustanovenia tohto článku sa 
vzťahujú rovnako na všetkých 
vlastníkov/prevádzkovateľov prepravných 
sústav bez ohľadu na krajinu ich 
pôvodu.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6b Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 6 písm. b a c zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy. Tieto 
opatrenia zamerané na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice okrem iného aj jej doplnením sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala mať možnosť prijímať usmernenia na zabezpečenie dodržiavania povinností 
podľa článku 7 odseku 6 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Eugenijus Maldeikis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/55/ES
Článok 7 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

‘6b. Členské štáty monitorujú proces 
oddelenia vlastníctva vertikálne 
integrovaných spoločností a predkladajú 
správu o pokroku Komisii.

Or. lt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej 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 sú viazané k oddeleniu 
vlastníctva a nezávislým prevádzkovateľom sústavy. Tieto mechanizmy už nie sú potrebné, 
keďže oddelenie vlastníctva a model nezávislých prevádzkovateľov sústavy by už nemali byť 
jedinými možnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Toine Manders

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej 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

Každý návrh, ktorý bráni investíciám tretích krajín, vedie k obmedzeniu šírky investičných 
možností a môže spôsobiť nedostatok investícií, oddialiť vybudovanie otvoreného a 
fungujúceho trhu a oslabiť diverzitu a flexibilitu systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy nekontroluje osoba 
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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

Nahradené novým odsekom 7 článku 7. Každý návrh, ktorý bráni investíciám tretích krajín, 
vedie k obmedzeniu šírky investičných možností a môže spôsobiť nedostatok investícií, 
oddialiť vybudovanie otvoreného a fungujúceho trhu a oslabiť diverzitu a flexibilitu systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej 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

Vzhľadom na klesajúcu produkciu plynu v Európskej únii a naliehavo potrebné investície do 
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plynárenskej infraštruktúry by sa zahraničným investorom nemalo brániť v investovaní do 
európskej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Constanze Angela Krehl

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej 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

Z dôvodu klesajúcej vlastnej výroby zemného plynu a naliehavej potreby investícií do 
plynárenskej infraštruktúry sa mimoeurópski výrobcovia nesmú z procesu investovania 
vylúčiť. Rozsiahle vylúčenie výrobcov z investovania do európskej plynárenskej infraštruktúry 
by dopredu vylúčilo všetky investične podložené záväzky výrobcov voči európskej bezpečnosti 
dodávok. Tieto návrhy okrem toho ohrozujú dlhoročné partnerské vzťahy s producentskými 
krajinami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a vypúšťa sa
Kontrola nad vlastníkmi prepravnej 
sústavy a nad prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej 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

Z dôvodu klesajúcej vlastnej výroby zemného plynu a naliehavej potreby investícií do 
plynárenskej infraštruktúry sa mimoeurópski výrobcovia nesmú z procesu investovania 
vylúčiť. Rozsiahle vylúčenie výrobcov z investovania do európskej plynárenskej infraštruktúry 
by dopredu vylúčilo všetky investične podložené záväzky výrobcov voči európskej bezpečnosti 
dodávok. Tieto návrhy okrem toho ohrozujú dlhoročné partnerské vzťahy s producentskými 
krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy alebo prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy nekontroluje osoba 
alebo osoby z tretích krajín.

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, 
prepravné sústavy, prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy, zásobníky, 
prevádzkovateľov zásobníkov, uzly, ani 
prevádzkovateľov uzlov nekontroluje 
osoba alebo osoby z tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Zásobníky plynu a uzly sú základnou súčasťou plynárenskej infraštruktúry rovnako ako 
prepravné systémy a platnosť ustanovenia o tretích krajinách by sa mala preto rozšíriť aj na 
tieto zariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Gabriele Albertini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a – 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, ktorej cieľom je vytvoriť 
spoločný rámec pre investovanie v
sektore energetiky a otvoriť trh 
s energetikou tretej krajiny aj pre 
spoločnosti so sídlom v rámci EÚ, 
uzavretou s jednou alebo viacerými tretími 
krajinami, ktorej je Spoločenstvo 
zmluvnou stranou, sa môže ustanoviť 
výnimka z odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasňuje sa koncepcia dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, aby sa jednoznačne 
týkala konkrétnej dohody v energetických otázkach a poskytovala správny legislatívny rámec 
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na európskom ako aj vonkajšom trhu, reciprocitu, ako aj celkovú disciplínu pri ochrane 
investícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7a – 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, ktorej cieľom je vytvoriť 
spoločný rámec pre investovanie v
sektore energetiky a otvoriť trh 
s energetikou tretej krajiny aj pre 
spoločnosti so sídlom v EÚ, uzavretou 
s jednou alebo viacerými tretími krajinami, 
ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou, 
sa môže ustanoviť výnimka z odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasňuje sa koncepcia dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, aby sa jednoznačne 
týkala konkrétnej dohody v energetických otázkach a poskytovala správny legislatívny rámec 
na európskom, ako aj vonkajšom trhu, a reciprocitu. Keď sa tretím krajinám umožňuje prístup 
na európsky trh, rovnaké právo prístupu by sa malo poskytovať európskym spoločnostiam, 
ktoré si želajú vstúpiť na trh týchto tretích krajín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7b vypúšťa sa
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Určenie a certifikácia prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy
1. Podniky, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu a ktoré podľa ďalej opísaného 
certifikačného postupu národný 
regulačný úrad certifikoval ako 
dodržiavajúce požiadavky článku 7 ods. 1 
a článku 7a, schvaľujú a za 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
určujú členské štáty. Určenie 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy sa 
oznámi Komisii a uverejní sa v Úradnom 
vestníku Európskej únie.
2. Bez toho, aby boli dotknuté 
medzinárodné záväzky Spoločenstva, ak 
vlastníci prepravnej sústavy alebo 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy, 
ktorých kontroluje osoba alebo osoby 
z tretích krajín v súlade s článkom 7a 
vyžadujú certifikáciu, tá sa zamietne, 
pokiaľ vlastník prepravnej sústavy alebo 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
nepreukáže, že príslušný subjekt nemôže 
za žiadnych okolností priamo alebo 
nepriamo za porušenia článku 7 ods. 1 
ovplyvňovať žiaden prevádzkovateľ 
pôsobiaci v oblasti ťažby/dodávky plynu 
alebo výroby/dodávky elektrickej energie 
alebo tretia krajina.
3. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
oznámia regulačnému orgánu všetky 
plánované transakcie, ktoré si môžu 
vyžadovať prehodnotenie dodržiavania 
ustanovení článku 7 ods. 1 alebo článku 
7a.
4. Regulačné orgány monitorujú trvalé 
dodržiavanie ustanovení článku 7 ods. 1 
a článku 7a zo strany prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy. S cieľom zabezpečiť 
takéto dodržiavanie začnú certifikačný 
postup:
a) po prijatí oznámenia od 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
podľa odseku 3;
b) zo svojej vlastnej iniciatívy, ak majú 
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vedomosť o tom, že plánovaná zmena 
práv vlastníkov prepravnej sústavy alebo 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
alebo vplyvu nad nimi môže viesť k 
porušeniu článku 7 ods. 1 alebo článku 
7a, alebo majú dôvod predpokladať, že 
takéto porušenie môže nastať; alebo
c) po prijatí odôvodnenej žiadosti Komisie.
5. Regulačné orgány prijmú rozhodnutie 
o certifikácii prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy do štyroch mesiacov od dátumu 
oznámenia zo strany prevádzkovateľa 
prepravnej 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 prepravnej 
sústavy, spolu so všetkými súvisiacimi 
informáciami týkajúcimi sa rozhodnutia. 
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 7 ods. 1, článkom 7a alebo 
článkom 7b ods. 2, rozhodne o začatí 
konania. V takom prípade vyzve 
regulačný orgán a prevádzkovateľa 
prepravnej 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 
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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 7 ods. 
1, článku 7a alebo článku 7b 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 prepravnej sústavy 
a podnikov, ktoré vykonávajú akúkoľvek 
z činností spojených s ťažbou alebo 
dodávkou, požadovať akékoľvek 
informácie dôležité pre splnenie ich úloh 
podľa tohto článku.
12. Regulačné úrady a Komisia 
zachovávajú dôvernosť obchodne 
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 30 ods. 3.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie týkajúci sa postupu certifikácie prevádzkovateľov prepravných sústav s 
neoddeleným vlastníctvom a nezávislých prevádzkovateľov sústav je príliš zložitý 
a byrokratický. Správne uplatňovanie pravidiel o oddelení vlastníctva je možno zabezpečiť 
tiež prostredníctvom monitoringu a dohľadu nad prevádzkovateľmi prepravnej sústavy zo 
strany regulačných orgánov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – 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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

O tejto veci by nemala rozhodovať Komisia v postupe vo výboroch, ale v spolurozhodovacom 
postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – odsek 13
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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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia o určení a certifikácii prevádzkovateľov prepravnej sústavy sú dostatočne 
pokryté v smernici. Oprávňovať Komisiu na prijímanie usmernení preto nie je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – 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 30 ods. 3.

13. Komisia môže zmeniť 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 zmení v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh má zabezpečiť, že usmernenia budú prijímať v rámci riadneho postupu 
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Parlament a Rada. Prenos zodpovednosti na Komisiu by sa mal obmedzovať na prípadné 
nevyhnutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Pia Elda Locatelli

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku 
s osobitným zreteľom na obmedzenia 
podľa odseku 2 sa nevzťahujú na 
ťažobné plynovody (upstream pipelines), 
ktoré slúžia výhradne na priame 
prepájanie sietí krajín, v ktorých sa 
nachádzajú zdroje plynu, s miestom 
vyústenia na územie Spoločenstva, ani na 
ich modernizáciu.“

Or. en

Odôvodnenie

Na ťažobné plynovody. ktoré ústia na územie Spoločenstva, sa postup certifikácie nevzťahuje. 
Veľké projekty ťažby a prepravy plynu realizujú zväčša medzinárodné konzorciá, ktoré tvoria 
zahraničné ťažobné spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Hannes Swoboda

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„13a Postupy stanovené v tomto článku s 
osobitným zreteľom na obmedzenia podľa 
odseku 2 sa nevzťahujú na ťažobné 
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plynovody (upstream pipelines), ktoré 
slúžia výhradne na priame prepájanie sietí 
krajín, v ktorých sa nachádzajú zdroje 
plynu, s miestom vyústenia na územie 
Spoločenstva, ani na ich modernizáciu.“

Or. en

Odôvodnenie

Na ťažobné plynovody. ktoré ústia priamo na územie Spoločenstva, sa postup certifikácie 
nevzťahuje. Veľké projekty ťažby a prepravy plynu vo všeobecnosti realizujú medzinárodné 
konzorciá, ktoré tvoria zahraničné ťažobné spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Gabriele Albertini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku s 
osobitným zreteľom na obmedzenia podľa 
odseku 2 sa nevzťahujú na ťažobné 
plynovody (upstream pipelines), ktoré 
slúžia výhradne na priame prepájanie sietí 
krajín, v ktorých sa nachádzajú zdroje 
plynu, s miestom vyústenia na územie 
Spoločenstva, ani na ich modernizáciu.“

Or. en

Odôvodnenie

Projekty prepravy plynu vo všeobecnosti realizujú medzinárodné konzorciá, ktoré tvoria 
zahraničné ťažobné spoločnosti. Uplatnenie ustanovenia o certifikácii v oblasti plynovodov, 
ktoré priamo ústia na územieSpoločenstva by bránilo investíciám do dovozu plynu. 
Certifikácia by sa mala požadovať jedine v prípade dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry 
na vnútornú prepravu plynu, aby sa predišlo riziku, že ich kontrolou zo strany vertikálne 
integrovaných spoločností by sa bránilo správnemu vývoju trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7b – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„13a. Postupy stanovené v tomto článku s 
osobitným zreteľom na obmedzenia podľa 
odseku 2 sa nevzťahujú na ťažobné 
plynovody (upstream pipelines), ktoré 
slúžia výhradne na priame prepájanie sietí 
krajín, v ktorých sa nachádzajú zdroje 
plynu, s miestom vyústenia na územie 
Spoločenstva, ani na ich modernizáciu.“

Or. en

Odôvodnenie

Na ťažobné plynovody. ktoré ústia priamo na územie Spoločenstva, sa postup certifikácie 
nevzťahuje. Veľké projekty ťažby a prepravy plynu vo všeobecnosti realizujú medzinárodné 
konzorciá, ktoré tvoria zahraničné ťažobné spoločnosti: Niektoré zo spoločností, ktoré sa 
zúčastňujú týchto projektov, sú ovládané tretími krajinami alebo sú v nich tretie krajiny 
zainteresované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Teresa Riera Madurell

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/55/ES
Článok 7c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7c vypúšťa sa
Určenie prevádzkovateľov sústavy LNG 
a zásobníkov
Členské štáty určia alebo požiadajú 
plynárenské podniky, ktoré vlastnia 
zásobníky alebo zariadenia LNG, aby 
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určili jedného alebo viacerých 
prevádzkovateľov sústavy na časové 
obdobie, ktoré stanovia členské štáty, so 
zreteľom na účinnosť a hospodársku 
rovnováhu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prevádzkuje, udržiava a rozvíja 
bezpečné, spoľahlivé a účinné prepravné 
zariadenia, zásobníky alebo zariadenia 
LNG za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie 
a podporuje energetickú účinnosť 
a výskum a inovácie, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií.

a) prevádzkuje, udržiava a rozvíja 
bezpečné, spoľahlivé a účinné prepravné 
zariadenia, zásobníky alebo zariadenia 
LNG za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie.

Or. de

Odôvodnenie

Úlohou prevádzkovateľov prepravnej sústavy, zásobníka a/alebo sústavy LNG je zabezpečiť 
bezpečnú, spoľahlivú a účinnú infraštruktúru. Ciele siahajúce ďalej však títo prevádzkovatelia 
nie sú schopní dosiahnuť. Patria buď do oblasti pôsobnosti príslušných členských štátov 
alebo iných účastníkov trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(a) prevádzkuje, udržiava a rozvíja 
bezpečné, spoľahlivé a účinné prepravné 
zariadenia, zásobníky alebo zariadenia 
LNG za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie 
a podporuje energetickú účinnosť 
a výskum a inovácie, najmä pokiaľ ide o 
zabezpečenie prieniku obnoviteľných 
energií a šírenia nízkouhlíkových 
technológií;“

„(a) prevádzkuje, udržiava a rozvíja 
bezpečné, spoľahlivé a účinné prepravné 
zariadenia, zásobníky alebo zariadenia 
LNG za hospodárnych podmienok s 
náležitým ohľadom na životné prostredie 
a podporuje energetickú účinnosť 
a proaktívnu integráciu obnoviteľných 
zdrojov veľkého rozsahu, 
decentralizovanej výroby energie 
a výskumu a inovácie, aby dosiahol 
splnenie týchto cieľov;“

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou prevádzkovateľov sústavy je aj proaktívne integrovať obnoviteľné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Britta Thomsen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odskek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„(da) je zodpovedný za vyberanie 
poplatkov za preťaženie a poplatkov 
v rámci kompenzačných mechanizmov 
medzi prevádzkovateľmi prepravnej 
sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia 
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(ES) č. 1228/2003, za povolenie a riadenie 
prístupu tretej strany a podanie 
odôvodneného vysvetlenia v prípade 
zamietnutia tohto prístupu, čo monitorujú 
národné regulačné orgány; 
prevádzkovatelia prepravných sústav pri 
výkone svojich úloh podľa tohto článku 
v prvom rade posudzujú výhody regiónu, 
v ktorom operujú.“

Or. en

Odôvodnenie

Podrobne sa vysvetľujú činnosti, ktoré musia prevádzkovatelia prepravných sústav realizovať, 
ale aj my musíme zabezpečiť, že dôvody na nepovolenie prístupu sa uvádzajú transparentne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Hannes Swoboda

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6b (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) V článku 8 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Členské štáty môžu prostredníctvom 
národných regulačných orgánov od 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
požadovať, aby vyhoveli minimálnym 
požiadavkám na údržbu a rozvoj 
prepravnej sústavy vrátane 
prepojovacej kapacity. Národné 
regulačné orgány by mali dostať väčšie 
právomoci na zabezpečenie ochrany 
spotrebiteľov v rámci únie.“

Or. en
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Odôvodnenie

Ochrana spotrebiteľa musí byť prioritou pri prijímaní rozhodnutí o údržbe s cieľom 
zabezpečiť, aby nemali na konečného spotrebiteľa negatívny dosah. Mnohé národné 
regulačné orgány v súčasnosti nemajú nijaké právomoci na to, aby sa mohli starať 
o európskeho spotrebiteľa, pretože všetky rozhodnutia sa príjímajú iba vzhľadom na 
národného spotrebiteľa; ak má byť skutočne európsky energetický trh úspešný, musí sa to 
zmeniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6b (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) V článku 8 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
"3. Členské štáty môžu prostredníctvom 
národných regulačných orgánov od 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
požadovať, aby vyhoveli minimálnym 
požiadavkám na údržbu a rozvoj 
prepravnej sústavy vrátane 
prepojovacej kapacity. Národné 
regulačné orgány by mali dostať väčšie 
právomoci na zabezpečenie ochrany 
spotrebiteľov v rámci únie.

Or. en

(Pridanie objasnenia k článku 8 ods. 3 smernice 2003/55 ES)

Odôvodnenie

Ochrana spotrebiteľa musí byť prioritou pri prijímaní rozhodnutí o údržbe s cieľom 
zabezpečiť, aby nemali na konečného spotrebiteľa negatívny dosah. Mnohé národné 
regulačné orgány v súčasnosti nemajú nijaké právomoci na to, aby sa mohli starať 
o európskeho spotrebiteľa, pretože všetky rozhodnutia sa príjímajú iba v hľadom na 
národného spotrebiteľa; ak má byť skutočne európsky energetický trh úspešný, musí sa to 
zmeniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6c (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odseky 4a až 4 h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6c) V článku 8 sa dopĺňajú tieto odseky:
„4a. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
navrhnú minimálne každé dva roky 
desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú 
účinné opatrenia na zabezpečenie 
primeranosti sústavy a bezpečnosti 
dodávok.
4b. V desaťročnom pláne rozvoja siete sa 
najmä:
a) pre účastníkov trhu uvedú hlavné 
prepravné infraštruktúry, ktoré by sa mali 
v priebehu najbližších desiatich rokov 
vybudovať
b) zahrnú všetky investície, o ktorých sa 
už rozhodlo, a identifikujú nové investície, 
o ktorých sa musí prijať vykonávacie 
rozhodnutie v najbližších troch rokoch.
4c. S cieľom vypracovať tento desaťročný 
plán rozvoja každý prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy vypracuje predpoklad 
vývoja v oblasti výroby, spotreby a výmeny 
s ostatnými krajinami a zohľadní 
existujúce regionálne a celoeurópske 
plány investícií do sietí. Prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy včas predloží návrh 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu.
4d. Príslušný vnútroštátny orgán 
otvoreným a transparentným spôsobom 
vykoná konzultácie so všetkými 
relevantnými používateľmi siete a môže 
zverejniť výsledky takejto konzultácie, 
najmä v súvislosti s možnými investičnými 
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potrebami. 
4e. Príslušný národný orgán preskúma, či 
navrhnutý desaťročný plán rozvoja siete 
pokrýva všetky potreby investícií zistené 
počas konzultácie. Príslušný vnútroštátny 
orgán môže od prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy žiadať, aby tento plán 
pozmenil.
4f. Príslušným vnútroštátnm orgánom v 
zmysle odsekov 4c, 4d a 4e môže byť 
národný regulačný orgán, akýkoľvek iný 
kompetentný národný orgán verejnej moci 
alebo subjekt pre rozvoj siete, ktorý 
ustanovili prevádzkovatelia prepravnej 
sústavy. V poslednom prípade 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
predložia príslušnému národnému orgánu 
na schválenie návrhy svojich stanov, 
zoznam svojich členov a procedurálne 
pravidlá.
4g. Ak prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
neuskutoční konkrétnu investíciu 
uvedenú v 10-ročnom pláne rozvoja siete 
do troch nasledujúcich rokov, členské 
štáty zabezpečia, aby regulačný orgán 
alebo akýkoľvek iný príslušný národný 
verejný orgán mal právomoc prijať jedno 
z týchto opatrení:
a) žiadať všetkými právnymi 
prostriedkami prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, aby splnil svoje 
investičné záväzky s použitím svojich 
finančných kapacít, alebo
b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých 
investorov na potrebné investície do 
prepravnej sústavy a zároveň môcť 
vyžadovať od prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy, aby:
— súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou
— súhlasil s vybudovaním príslušných 
nových aktív treťou stranou alebo ním 
samým a
— prevádzkoval príslušné nové aktívum.
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Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu národným
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným vnútroštátnym orgánom. 
V oboch prípadoch regulácia taríf umožní 
pokrytie nákladov na takéto investície 
prostredníctvom tržieb.

4h. Príslušný národný orgán verejnej 
moci monitoruje a hodnotí vykonávanie 
investičného plánu.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy článku 8 predovšetkým zabezpečujú, že sa 
uskutočnia potrebné investície do siete, a to aj proti vôli prevádzkovateľa prepravnej sústavy, 
a že pripojenie na sieť nemožno odmietnuť. Ak prevádzkovateľ prepravnej sústavy odmietne 
vykonať konkrétnu investíciu, je možné použiť dve opatrenia: buď príslušný národný orgán 
verejnej moci vyzve prevádzkovateľa prepravnej sústavy, aby investoval, alebo vyhlási 
verejnú súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6c (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6c) V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

„4a Prevádzkovatelia prepravných sústav 
berú do úvahy technické a trhové 
predpisy, ktoré prijala Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sústav pre 
plyn.“

Or. en



PE404.543v03-00 50/119 AM\717987SK.doc

SK

Odôvodnenie

Je dôležité, aby predpisy, ktoré prijala Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav 
pre plyn, dodržiavali všetci prevádzkovatelia prepravnej sústavy. Prepojením predpisov 
s úlohami prevádzkovateľov prepravných sústav, ako ich vymedzuje smernica o plyne, sa 
právna pozícia predpisov výrazne posilní a prestanú byť úplne dobrovoľnými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6d (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6d) Vkladá sa tento článok:
„Článok 8a
Účinné a efektívne oddelenie prepravných 
sústav
I. Aktíva, zariadenia, personál a identita
1. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
disponujú všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov potrebnými na 
pravidelnú prepravu plynu, predovšetkým:
(i) vlastnia aktíva potrebné na pravidelnú 
prepravu plynu
(ii) zamestnávajú pracovníkov potrebných 
na pravidelnú prepravu plynu
(iii) spoločné využívanie pracovnej sily 
a poskytovanie služieb medzi pobočkami 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, sa 
obmedzuje na prípady, v ktorých nie je 
možná diskriminácia a ktoré podliehajú 
súhlasu národných regulačných orgánov, 
aby sa vylúčili problémy v súvislosti 
s hospodárskou súťažou a konflikty 
záujmov
(iv) primerané finančné zdroje na budúce 
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investičné projekty sa uvoľnia včas.
2. Činnosti považované za potrebné 
na pravidelnú prepravu plynu, ktoré sú 
uvedené v odseku 1, zahŕňajú aspoň:
— zastupovanie prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a kontakty s tretími 
stranami a regulačnými orgánmi;
— udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán do siete;
— výber poplatkov za prístup, poplatkov 
za preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prepravnej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;
— prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej 
sústavy;
— investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok;
— právne služby;
— účtovníctvo a služby informačných 
technológií.
3. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
majú právnu formu akciovej spoločnosti.
4. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy má 
vlastnú firemnú identitu, výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku, 
a má samostatnú značku, komunikáciu 
a priestory.
5. Účtovníctvo prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy audituje iný audítor 
než ten, ktorý audituje vertikálne 
integrovaný podnik a všetky jeho 
pridružené spoločnosti.
II. Nezávislosť riadenia prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, generálny 
riaditeľ/výkonná rada
6. Rozhodnutia o vymenovaní 
a o akomkoľvek predčasnom ukončení 
pracovného pomeru generálneho 



PE404.543v03-00 52/119 AM\717987SK.doc

SK

riaditeľa alebo členov výkonnej rady 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
a rozhodnutia o uzavretí alebo 
predčasnom ukončení zamestnaneckých 
zmlúv s týmito osobami sa oznamujú 
národnému regulačnému orgánu alebo 
inému príslušnému národnému 
verejnému orgánu. Tieto rozhodnutia 
a dohody sa môžu stať záväznými len 
vtedy, ak počas lehoty troch týždňov od 
oznámenia regulačný orgán alebo iný 
príslušný národný verejný orgán 
nevvyužije právo veta. Právo veta možno 
použiť, ak vymenovanie a uzatvorenie 
príslušnej dohody vyvolá vážne 
pochybnosti o profesionálnej nezávislosti 
nominovaného generálneho riaditeľa 
alebo člena výkonnej rady; v prípade 
predčasného ukončenia pracovného 
pomeru a príslušných zmlúv s týmito 
osobami možno využiť právo veta len 
vtedy, ak existujú vážne pochybnosti, 
pokiaľ ide o podstatu a oprávnenosť 
takéhoto ukončenia.
7. V prípade predčasného ukončenia 
pracovného pomeru má manažment 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
zaručené právo odvolať sa na národný 
regulačný orgán, na iný príslušný 
národný verejný orgán alebo na súd.
8. Po skončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prepravnej sústavy sa 
generálny riaditeľ / členovia výkonnej 
rady nesmú podieľať na činnosti žiadnej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou, po dobu najmenej troch rokov.
9. Generálny riaditeľ / členovia výkonnej 
rady nesmú vlastniť podiel v žiadnej 
spoločnosti v rámci vertikálne 
integrovaného podniku – okrem 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy – ani 
od nich dostávať kompenzáciu. Žiadna 
časť platu generálneho riaditeľa /členov 
výkonnej rady nezávisí od činností 
vertikálne integrovaného podniku s 
výnimkou činností prevádzkovateľa 
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prepravnej sústavy.
10. Generálny riaditeľ ani členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy nemôžu byť 
zodpovední priamo ani nepriamo za 
každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.
11. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy má účinné rozhodovacie 
právomoci nezávislé od integrovaného 
plynárenského podniku, ktoré sa týkajú 
aktív nevyhnutných na prevádzku, údržbu 
alebo rozvoj siete. To by nemalo 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 
24c. Má to 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 v súvislosti s výstavbou alebo 
modernizáciou prepravných vedení, ktoré 
nepresahujú podmienky schváleného 
finančného plánu, alebo iného 
rovnocenného nástroja.
III. Dozorná rada / predstavenstvo
12. Predsedovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou.
13. V dozorných radách / 
predstavenstvách prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy sú aj nezávislí členovia 
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vymenovaní minimálne na obdobie 
piatich rokov. Menovanie členov dozornej 
rady / predstavenstva sa oznámi 
národnému regulačnému orgánu alebo 
akémukoľvek inému príslušnému 
vnútroštátnemu verejnému orgánu 
a stane sa záväzným za podmienok 
uvedených v odseku 6.
14. Na účely odseku 13 sa člen dozornej 
rady / predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy považuje za 
nezávislého, ak nemá s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
rozhodujúcimi akcionármi alebo 
s manažmentom niektorého z nich žiadne 
obchodné ani iné vzťahy, ktoré by 
vytvárali konflikt záujmov, a najmä:
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 pridružených podnikov okrem 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
nedostáva žiadnu kompenzáciu;
c) počas svojej funkcie člena dozornej 
rady / predstavenstva nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah so žiadnou 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik menuje členov 
dozornej rady / predstavenstva.
IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu
15. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
vytvorili a uplatňovali program súladu 
stanovujúci opatrenia, ktoré treba prijať 
na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania. Program 
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stanovuje tiež osobitné povinnosti 
zamestnancov prevádzkovateľa 
prepravnej 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 právomoc 
uvaliť sankcie, ak prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy nevhodne uplatňuje 
program súladu.
16. Generálny riaditeľ / výkonná rada 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
vymenuje za subjekt zodpovedný za 
zabezpečenie súladu osobu alebo orgán, 
ktorý zodpovedá za:
i) monitorovanie vykonávania programu 
súladu;
ii) vypracovanie ročnej správy s uvedením 
opatrení, ktoré treba prijať na plnenie 
programu súladu, a jej predloženie 
národnému regulačnému orgánu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho realizácie.
17. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu je zaručená najmä 
podmienkami jeho pracovnej zmluvy.
18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne oslovovať 
dozornú radu alebo predstavenstvo 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy, 
vertikálne integrovaného podniku 
a národné regulačné orgány. 
19. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej rady / 
predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, ktoré sa týkajú týchto 
otázok:
i) podmienok prístupu a pripojenia 
k systému vrátane výberu poplatkov za 
prístup, poplatkov za preťaženie a platieb 
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v rámci kompenzačných mechanizmov 
medzi prevádzkovateľmi prepravnej 
sústavy v súlade s článkom 3 nariadenia 
(ES) č. 1228/2003;
ii) projektov realizovaných s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prepravnej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
iii) nákupov energie na pokrytie 
energetických strát.
20. Počas týchto zasadnutí subjekt 
zodpovedný za zabezpečenie súladu 
zabráni tomu, aby boli informácie 
o činnostiach výrobcov alebo 
dodávateľov, ktoré môžu byť obchodne 
výhodné, poskytnuté diskriminačným 
spôsobom dozornej rade/predstavenstvu.
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy a ku 
všetkým informáciám potrebným na 
splnenie svojich úloh.
Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu menuje a odvoláva generálny 
riaditeľ / predstavenstvo len po 
predchádzajúcom schválení národným 
regulačným orgánom.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje účinné oddelenie bez porušenia 
vlastníctva. Zavedením uvedených mechanizmov sa zabezpečí štrukturálna a finančná 
nezávislosť prevádzkovateľov prepravnej sústavy od výroby vertikálne integrovaných 
podnikov. Neutralitu prevádzkovateľa prepravnej sústavy bude kontrolovať národný 
regulačný orgán, subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu a audítor. Ako druhý pilier tejto 
možnosti sa pre regulátorov zavádzajú efektívne sankcie, ktoré zaručujú, že prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy už nie je v postavení, ktoré by mu umožnilo zabrániť investíciám do siete.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Článok 9 vypúšťa sa
Nezávislí prevádzkovatelia sústavy
1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava 
vertikálne integrovanému podniku, 
členské štáty môžu udeliť výnimky 
z ustanovení článku 7 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 integrovaným 
podnikom, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže 
zabrániť, aby prijali kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 7 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 7 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 8;
(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
(d) vlastník prepravnej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 
vyplývajúce z ustanovení odseku 6. Na 
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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. 1775/05 z 28. 
septembra 2005 o podmienkach prístupu 
do prepravných sietí pre zemný plyn* 
vrátane spolupráce prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy na európskej a 
regionálnej úrovni.
3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 7a a článku 9 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 7b.
4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, na základe návrhu 
agentúry a po vypočutí stanovísk vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy v lehote do šiestich 
mesiacov určí nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 
rokov. Vlastník prepravnej sústavy môže 
kedykoľvek navrhnúť regulačnému 
orgánu určenie nového nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy v súlade 
s postupom uvedeným v článku 9 ods. 1.
5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup a poplatkov za 
preťaženie, na prevádzku, udržiavanie 
a rozvoj prepravnej sústavy, ako aj na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania. 
Pri rozvoji siete je nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za 
plánovanie (vrátane schvaľovacieho 
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postupu) a výstavbu novej infraštruktúry a 
jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prepravnej 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 
prepravnej 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, ktoré vlastní a ktoré riadi 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy, 
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 
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 
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vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo 
strany vlastníkom prepravnej sústavy.“

Or. en

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú 
regulačnú kontrolu, preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Nezávislí prevádzkovatelia sústavy
1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava 
vertikálne integrovanému podniku, 
členské štáty môžu udeliť výnimky 
z ustanovení článku 7 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 integrovaným 
podnikom, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže 
zabrániť, aby prijali kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 7 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 7 ods. 1 písm. b) až d);
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(b) kandidujúci prevádzkovateľ 
preukázal, že disponuje finančnými, 
technickými a ľudskými zdrojmi 
požadovanými na vykonanie svojich úloh 
vyplývajúcich z ustanovení článku 8;
(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
(d) vlastník prepravnej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 
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. 1775/05 z 28. 
septembra 2005 o podmienkach prístupu 
do prepravných sietí pre zemný plyn* 
vrátane spolupráce prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy na európskej a 
regionálnej úrovni.

3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 7a a článku 9 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 7b.

4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, na základe návrhu 
agentúry a po vypočutí stanovísk vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy v lehote do šiestich 
mesiacov určí nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 
rokov. Vlastník prepravnej sústavy môže 
kedykoľvek navrhnúť regulačnému 
orgánu určenie nového nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy v súlade 
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s postupom uvedeným v článku 9 ods. 1.
5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup a poplatkov za 
preťaženie, na prevádzku, udržiavanie 
a rozvoj prepravnej sústavy, ako aj 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 prepravnej 
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prepravnej 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 
prepravnej 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, ktoré vlastní a ktoré riadi 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy, 
s výnimkou časti záväzkov týkajúcich sa 
úloh nezávislého prevádzkovateľa 
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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 
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 vlastníkom prepravnej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie vlastníctva vnútroštátnych prepravných sietí je jedinou možnosťou, ako zaručiť 
nezávislosť správcov týchto sietí a zvýšiť transparentnosť. Správcom vnútroštátnych 
prepravných sietí by to tiež umožnilo stať sa efektívnejšími činiteľmi na trhu. V rámci systému 
nezávislých prevádzkovateľov sústavy zostáva vlastníctvo vnútroštátnych prepravných sietí a 
obchodné činnosti v rovnakých rukách. Hoci vnútroštátne prepravné činnosti sú prísne 
regulované, vedie to k vzniku množstva pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Nezávislí prevádzkovatelia sústavy
1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava 
vertikálne integrovanému podniku, 
členské štáty môžu udeliť výnimky 
z ustanovení článku 7 ods. 1 za 
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predpokladu, že členský štát určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
návrh vlastníka prepravnej sústavy, a pod 
podmienkou, že Komisia takéto určenie 
potvrdí. Vertikálne integrovaným 
podnikom, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže 
zabrániť, aby prijali kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 7 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 7 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 8;
(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
(d) vlastník prepravnej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 
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. 1775/05 z 28. 
septembra 2005 o podmienkach prístupu 
do prepravných sietí pre zemný plyn* 
vrátane spolupráce prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy na európskej a 
regionálnej úrovni.
3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 7a a článku 9 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
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určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 7b.
4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, na základe návrhu 
agentúry a po vypočutí stanovísk vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy v lehote do šiestich 
mesiacov určí nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 
rokov. Vlastník prepravnej sústavy môže 
kedykoľvek navrhnúť regulačnému 
orgánu určenie nového nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy v súlade 
s postupom uvedeným v článku 9 ods. 1.

5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup a poplatkov za 
preťaženie, na prevádzku, udržiavanie 
a rozvoj prepravnej sústavy, ako aj 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 prepravnej 
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prepravnej 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 
prepravnej sústavy:
(a) poskytuje nezávislému 
prevádzkovateľovi sústavy na splnenie 
jeho úloh v plnej miere patričnú 
spoluprácu a podporu vrátane všetkých 
príslušných informácií;
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(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, ktoré vlastní a ktoré riadi 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy, 
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 
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 vlastníkom prepravnej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú 
regulačnú kontrolu, preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia vlastníctva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa

Nezávislí prevádzkovatelia sústavy

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava 
vertikálne integrovanému podniku, 
členské štáty môžu udeliť výnimky 
z ustanovení článku 7 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 integrovaným 
podnikom, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže 
zabrániť, aby prijali kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 7 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 7 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 8;
(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
(d) vlastník prepravnej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 



PE404.543v03-00 68/119 AM\717987SK.doc

SK

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. 1775/05 z 28. 
septembra 2005 o podmienkach prístupu 
do prepravných sietí pre zemný plyn* 
vrátane spolupráce prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy na európskej a 
regionálnej úrovni.
3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 7a a článku 9 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 7b.
4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, na základe návrhu 
agentúry a po vypočutí stanovísk vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy v lehote do šiestich 
mesiacov určí nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy na obdobie 5 
rokov. Vlastník prepravnej sústavy môže 
kedykoľvek navrhnúť regulačnému 
orgánu určenie nového nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy v súlade 
s postupom uvedeným v článku 9 ods. 1.
5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup a poplatkov za
preťaženie, na prevádzku, udržiavanie 
a rozvoj prepravnej sústavy, ako aj na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania. 
Pri rozvoji siete je nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za
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plánovanie (vrátane schvaľovacieho 
postupu) a výstavbu novej infraštruktúry a 
jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely 
koná ako prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy v súlade s touto kapitolou. 
Vlastníci prepravnej 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 
prepravnej 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, ktoré vlastní a ktoré riadi 
nezávislý prevádzkovateľ sústavy, 
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 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy.
7. Príslušnému národnému orgánu 
hospodárskej súťaže sa v úzkej spolupráci 
s regulačným orgánom udelia všetky 
príslušné právomoci na účinné 
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monitorovanie dodržiavania povinností 
vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo 
strany vlastníkom prepravnej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú 
regulačnú kontrolu, preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava vertikálne 
integrovanému podniku, členské štáty 
môžu udeliť výnimky z ustanovení článku 
7 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 integrovaným 
podnikom, ktoré vlastnia prepravnú 
sústavu, sa v žiadnom prípade nemôže 
zabrániť, aby prijali kroky na zabezpečenie 
súladu s ustanoveniami článku 7 ods. 1.

1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prepravná sústava vertikálne 
integrovanému podniku, členské štáty 
môžu udeliť výnimky z ustanovení článku 
7 ods. 1 za predpokladu, že členský štát 
určí nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
pre seba na návrh vlastníka prepravnej 
sústavy a pod podmienkou, že Komisia 
takéto určenie potvrdí.  Vertikálne 
integrovaným podnikom, ktoré vlastnia 
prepravnú sústavu, sa v žiadnom prípade 
nemôže zabrániť, aby prijali kroky na 
zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
článku 7 ods. 1.

Or. en

(Článok 1 bod 8 odseku 1 návrhu Komisie zmenený a doplnený, ako je uvedené)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že v rámci jedného členského štátu možno určiť 
len jedného nezávislého prevádzkovateľa sústavy. Rozvoju regionálnych trhov by nepomohlo 
vytvorenie viacerých nezávislých prevádzkovateľov sústavy v jednom štáte. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že regulačný 
orgán nesplnil jej rozhodnutie do dvoch 
mesiacov, na základe návrhu agentúry a po 
vypočutí stanovísk vlastníka prepravnej 
sústavy a prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy v lehote do šiestich mesiacov určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
obdobie 5 rokov. Vlastník prepravnej 
sústavy môže kedykoľvek navrhnúť 
regulačnému orgánu určenie nového 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
v súlade s postupom uvedeným v článku 9 
ods. 1.

4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7b a zistí, že regulačný 
orgán nesplnil jej rozhodnutie do dvoch 
mesiacov, na základe návrhu agentúry a po 
vypočutí stanovísk vlastníka prepravnej 
sústavy, prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy a národných regulačných orgánov 
v lehote do šiestich mesiacov určí 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
obdobie 5 rokov. Vlastník prepravnej 
sústavy môže kedykoľvek navrhnúť 
regulačnému orgánu určenie nového 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
v súlade s postupom uvedeným v článku 9 
ods. 1.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 

a prevádzkovateľa zásobníkov
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 



PE404.543v03-00 72/119 AM\717987SK.doc

SK

prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením. Tento článok sa uplatňuje 
len na zásobníky, ktoré sú technicky 
a/alebo hospodársky potrebné na 
zabezpečovanie účinného prístupu 
k sústave pre dodávky odberateľom podľa 
článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
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materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú 
regulačnú kontrolu, preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia vlastníctva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 

a prevádzkovateľa zásobníkov
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením. 
Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
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do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
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a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 

a prevádzkovateľa zásobníkov
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením. 
Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 



AM\717987SK.doc 77/119 PE404.543v03-00

SK

prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania a 
primeraného monitorovania dodržiavania 
tohto programu. V programe sa stanovia 
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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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

Or. xm

Odôvodnenie

Ustanovenia Usmernení pre správny postup prístupu tretích strán pre prevádzkovateľov 
sústavy zásobníkov (GGPSSO) týkajúce sa dôvernosti a transparentnosti pre všetkých 
účastníkov trhu už zabezpečujú nediskriminačný prístup k zásobníkom. Zásady týkajúce sa 
využívania zásobníkov už upravuje nariadenie pozmeňujúce a upravujúce nariadenie (ES) č. 
1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, najmä jeho články 
4a, 5a a 6a 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníkov
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
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prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením.
Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle; 
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
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v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy so sebou prináša byrokraciu a finančne nákladnú 
regulačnú kontrolu, a preto nie je vhodnou alternatívou modelu úplného oddelenia 
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vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa

Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníkov

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením.
Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
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plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle; 
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 
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regulačnému úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie vlastníctva vnútroštátnych prepravných sietí je jedinou možnosťou ako zaručiť 
nezávislosť správcov týchto sietí a zvýšiť transparentnosť. Správcom vnútroštátnych 
prepravných sietí by to tiež umožnilo stať sa efektívnejšími subjektmi napomáhajúcimi trh. V 
rámci systému nezávislých prevádzkovateľov sústavy zostáva vlastníctvo vnútroštátnych 
prepravných sietí a obchodné činnosti v rovnakých rukách. Dôsledkom toho je množstvo 
pravidiel napriek prísnej regulácii vnútroštátnych prepravných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníkov
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných 
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činností, ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením. 
Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané 
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;
(c) prevádzkovateľ zásobníka má 
efektívne rozhodovacie právomoci, 
nezávislé od integrovaného plynárenského 
podniku, týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 
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dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja;
(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 1 - pododsek 1



PE404.543v03-00 86/119 AM\717987SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných činností, 
ktoré nesúvisia s prepravou 
a uskladnením. 

1. Prevádzkovatelia zásobníkov, ktorí sú 
súčasťou vertikálne integrovaného 
podniku, sú aspoň z hľadiska svojej 
právnej formy, organizácie a rozhodovania 
nezávislí od iných činností, ktoré nesúvisia 
s uskladnením. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy a prevádzkovatelia 
zásobníkov, ktorí sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku, aspoň z hľadiska 
svojej právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislí od iných činností, 
ktoré nesúvisia s prepravou a uskladnením. 

Tento článok sa uplatňuje len na 
zásobníky, ktoré sú technicky a/alebo 
hospodársky potrebné na zabezpečovanie 
účinného prístupu k sústave pre dodávky 
odberateľom podľa článku 19.

1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prepravnej sústavy, ktorí sú súčasťou 
vertikálne integrovaného podnikateľského 
subjektu, aspoň z hľadiska svojej právnej 
formy, organizácie a rozhodovania 
nezávislí od iných činností, ktoré nesúvisia 
s prepravou a uskladnením.

Or. de
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Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka podľa odseku 
1 sa uplatňujú tieto minimálne kritériá:

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľa zásobníka podľa odseku 1 
sa uplatňujú tieto minimálne kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:

2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníkov prepravnej sústavy 
podľa odseku 1 sa uplatňujú tieto 
minimálne kritériá:

Or. de
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Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
zásobníka nemôžu byť prítomné v 
podnikových štruktúrach integrovaného 
plynárenského podniku zodpovedných, či 
už priamo, alebo nepriamo, za každodenné 
fungovanie ťažby, distribúcie a dodávky 
zemného plynu;

(a) osoby zodpovedné za riadenie 
prevádzkovateľa zásobníka nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného plynárenského podniku 
zodpovedných, či už priamo, alebo 
nepriamo, za každodenné fungovanie 
ťažby, distribúcie a dodávky zemného 
plynu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka 
prepravnej sústavy a prevádzkovateľa 
zásobníka nemôžu byť prítomné v 
podnikových štruktúrach integrovaného 
plynárenského podniku zodpovedných, či 
už priamo, alebo nepriamo, za každodenné 

a) osoby zodpovedné za riadenie vlastníka 
prepravnej sústavy nemôžu byť prítomné v 
podnikových štruktúrach integrovaného 
plynárenského podniku zodpovedných, či 
už priamo, alebo nepriamo, za každodenné 
fungovanie ťažby, distribúcie a dodávky 
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fungovanie ťažby, distribúcie a dodávky 
zemného plynu.

zemného plynu.

Or. de

Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – 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 prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka 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 
prevádzkovateľa zásobníka boli brané do 
úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, b) musia sa prijať vhodné opatrenia, ktoré 
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ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka boli brané
do úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle.

zabezpečia, aby sa profesionálne záujmy 
osôb zodpovedných za riadenie vlastníka 
prepravnej sústavy brali do úvahy 
spôsobom zaručujúcim, že budú schopné 
konať nezávisle.

Or. de

Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) prevádzkovateľ zásobníka má efektívne 
rozhodovacie právomoci, nezávislé od 
integrovaného plynárenského podniku, 
týkajúce sa aktív potrebných na 
prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
zásobníkov. To nebráni existencii 
primeraných koordinačných 
mechanizmov na zabezpečenie ochrany 
právomocí materskej spoločnosti 
vykonávať hospodársky a riadiaci dozor 
vzhľadom na návratnosť aktív nepriamo 
regulovaných v dcérskej spoločnosti 
v súlade s článkom 24c ods. 4. To 
materskej spoločnosti predovšetkým 
umožní schvaľovať ročný finančný plán 
alebo akýkoľvek ekvivalentný nástroj 
prevádzkovateľa zásobníka a stanoviť 
celkové limity úrovne zadlženosti jej 

vypúšťa sa
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dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní, aby dávala 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani pokyny týkajúce sa 
jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
výstavby alebo modernizácie zásobníkov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
ekvivalentného nástroja.

Or. de

Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.

(d) prevádzkovateľ zásobníka 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 
splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, 
v ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, 
predkladá osoba alebo orgán zodpovedný 
za monitorovanie programu súladu 
regulačnému úradu a táto správa sa 
uverejňuje.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria
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.

d) vlastník prepravnej 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 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. de

Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
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 úradu a táto správa sa 
uverejňuje.

(d) vlastník prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľ zásobníka vytvoria 
program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na umožnenie 
spravodlivého prístupu a zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania.
V programe sa stanovia osobitné 
povinnosti zamestnancov na splnenie tohto 
cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Rozširuje ustanovenia o súlade, ktoré sa majú vzťahovať na prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, a zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na vyššej úrovni na prácu 
subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(da) súlad s programom primerane 
monitoruje ustanovená osoba alebo orgán 
(ďalej „subjekt zodpovedný za 
zabezpečenie súladu“), ktorý je úplne 
nezávislý a má prístup ku všetkým 
potrebným informáciám vlastníka 
prepravnej sústavy, prevádzkovateľa 
zásobníka a všetkých pridružených 
podnikov, aby mohol plniť pridelené 
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úlohy.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozširuje ustanovenia o súlade, ktoré sa majú vzťahovať na prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, a zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na vyššej úrovni na prácu 
subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(db) na súlad dohliada rada pre súlad, 
ktorej väčšina členov je nezávislá od 
vertikálne integrovaného podniku.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozširuje ustanovenia o súlade, ktoré sa majú vzťahovať na prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, a zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na vyššej úrovni na prácu 
subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Giles Chichester

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 2 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(dc) subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
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súladu predkladá ročnú správu, v ktorej 
sa uvádzajú prijaté opatrenia a hodnotí sa 
miera súladu, národnému regulačnému 
orgánu a táto správa sa uverejňuje.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozširuje ustanovenia o súlade, ktoré sa majú vzťahovať na prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, a zavádza koncepciu rady pre súlad s cieľom dohliadať na vyššej úrovni na prácu 
subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – 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 prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Zásobníky zemného plynu nepredstavujú monopolný trh. Regulácia navyše ohrozuje 
existujúcu hospodársku súťaž a plánované investície do výstavby ďalších potrebných 
zásobníkov zemného plynu. Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného 
postupu s kontrolou, ktorú Komisia na tomto mieste okrem toho navrhuje, obmedzuje práva 
Európskeho parlamentu, a treba ju preto zamietnuť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – 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 prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 30 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto opatrenia prekračujú rámec komitológie. Predmetná otázka nie je ani jednoduchým 
vykonávacím opatrením ani sa netýka „nepodstatných prvkov“. Ustanovenia o oddelení 
patria medzi kľúčové, pokiaľ ide o liberalizáciu trhu s plynom, a preto ich nemožno 
považovať za „nepodstatné“. Ako „nepodstatné“ ich nemožno vnímať aj z toho dôvodu, že sa 
týkajú obchodného práva, ktoré je ústredným pilierom každého hospodárskeho systému. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – 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 prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. Toto 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – 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 prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. 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 
30 ods. 3.

3. Komisia môže zmeniť usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prepravnej sústavy 
a prevádzkovateľa zásobníka. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa zmení v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
30 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Tento návrh má zabezpečiť, že usmernenia budú prijímať v rámci riadneho postupu 
Parlament a Rada. Prenos zodpovednosti na Komisiu by sa mal obmedzovať na prípadné 
nevyhnutné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/55/ES
Článok 9a – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3a. Ak sa v dôsledku toho, že členský štát 
kontroluje prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy i podniky uskutočňujúce výrobu 
alebo dodávateľské činnosti, zachová 
vertikálna integrácia, uplatňujú sa 
odseky 2 a 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby pre štátne a súkromné spoločnosti boli zabezpečené skutočne rovnaké 
podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – písmeno 8a (nové)
Smernica 2003/55/ES
Článok 9b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 9b

Účinné a efektívne právne oddelenie 
prepravných sústav

I. Aktíva, zariadenia, personál a identita

1. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
disponujú všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov potrebnými na 
pravidelnú prepravu plynu, predovšetkým:
(i) vlastnia aktíva, ktoré sú potrebné na 
pravidelnú prepravu plynu;
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(ii) zamestnávajú pracovníkov potrebných 
na pravidelnú prepravu plynu;

(iii) v ročnom finančnom pláne sa 
uvoľnia primerané finančné zdroje pre 
budúce investičné projekty.
Činnosti považované za potrebné 
na pravidelnú prepravu plynu, ktoré sú 
uvedené v tomto odseku, zahŕňajú aspoň:
— zastupovanie prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a kontakty s tretími 
stranami a národnými regulačnými 
orgánmi,
— udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán k sieti, najmä prístupu nových 
prevádzkovateľov na trhu a výrobcov 
bioplynu,
— výber poplatkov za prístup, poplatkov 
za preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) 
č. 1775/2005,
— prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej 
sústavy,

— investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok,
— právne služby,
— účtovníctvo a služby informačných 
technológií.
2. Spoločné využívanie pracovnej sily a 
poskytovanie služieb prostredníctvom 
ktorejkoľvek pobočky alebo pre 
ktorúkoľvek pobočku vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou, je zakázané.
3. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
nesmie vyvíjať žiadnu obchodnú činnosť 
alebo činnosť mimo oblasti prepravy, 
ktorá by mohla byť v rozpore s jeho 
úlohami, vrátane vlastníctva akcií alebo 
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podielov v akomkoľvek podniku alebo 
časti vertikálne integrovaného podniku, či 
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 sieťových podnikoch.
4. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy má 
vlastnú právnu identitu, výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku, 
a má samostatnú značku, komunikáciu 
a priestory.
5. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
neposkytuje komerčne zvýhodňujúce 
alebo citlivé informácie žiadnemu z 
podnikov vertikálne integrovaného 
podniku, pokiaľ ich neposkytuje 
nediskriminačným spôsobom všetkým 
účastníkom trhu. Prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy definuje tieto 
informácie spolu s národným regulačným 
orgánom.
6. Účtovníctvo prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy audituje iný audítor 
ako ten, ktorý audituje vertikálne 
integrovaný podnik a všetky jeho 
pridružené spoločnosti.
II. Nezávislosť manažmentu 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy, 
generálneho riaditeľa /  výkonnej rady
7. Rozhodnutia o vymenovaní 
a o akomkoľvek predčasnom ukončení 
pracovného pomeru generálneho 
riaditeľa/členov výkonnej rady 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
a rozhodnutia o uzavretí alebo 
predčasnom ukončení zamestnaneckých 
zmlúv s týmito osobami sa oznamujú 
národnému regulačnému orgánu. Tieto 
rozhodnutia a dohody sa môžu stať 
záväzné len v prípade, že národný 
regulačný orgán do troch týždňov po 
upovedomení nevyužije právo veta.  Právo 
veta možno uplatniť vtedy, ak 
vymenovanie a uzatvorenie príslušnej 
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dohody vyvolá vážne pochybnosti 
o profesionálnej nezávislosti 
nominovaného generálneho riaditeľa / 
člena výkonnej rady; v prípade 
predčasného ukončenia pracovného 
pomeru a príslušných zmlúv s týmito 
osobami možno využiť právo veta, ak 
existujú vážne pochybnosti, pokiaľ ide 
o dôvody a oprávnenosť takéhoto 
ukončenia.
8. V súvislosti s predčasným ukončením 
pracovného pomeru majú členovia 
manažmentu prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy zaručené právo odvolať sa na 
regulačný orgán alebo súd.
9. Národný regulačný orgán rozhodne o 
takomto odvolaní do šiestich mesiacov. 
Túto lehotu možno prekročiť len vo 
výnimočných a riadne odôvodnených 
prípadoch.
10. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prepravnej sústavy sa 
generálny riaditeľ / člen výkonnej rady 
nesmie podieľať na činnosti žiadnej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou, po obdobie najmenej troch 
rokov.
11. Generálny riaditeľ / členovia výkonnej 
rady nesmú vlastniť podiel alebo dostávať 
kompenzáciu od žiadnej spoločnosti 
v rámci vertikálne integrovaného podniku 
okrem prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy. Žiadna časť platu generálneho 
riaditeľa / členov výkonnej rady nebude 
závisieť od činností vertikálne 
integrovaného podniku, okrem činnosti 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy.
12. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy nesmú byť priamo 
alebo nepriamo zodpovední za 
každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.



PE404.543v03-00 102/119 AM\717987SK.doc

SK

13. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy má účinné rozhodovacie 
právomoci nezávislé od integrovaného 
plynárenského podniku, ktoré sa týkajú 
aktív nevyhnutných na prevádzku, údržbu 
alebo rozvoj siete. To by nemalo brániť 
existencii vhodných koordinačných 
mechanizmov, ktoré zabezpečia, že 
materská spoločnosť bude mať možnosť 
určiť celkové hranice úrovne zadĺženia jej 
dcérskej spoločnosti. Materskej 
spoločnosti to neumožní vydávať pokyny 
týkajúce sa každodennej prevádzky ani 
jednotlivých rozhodnutí v súvislosti s 
výstavbou alebo modernizáciou 
prenosových vedení, ktoré nepresahujú 
podmienky schváleného finančného 
plánu, alebo iného rovnocenného 
nástroja.
III. Dozorná rada / predstavenstvo

14. Predseda ani žiadni členovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku. Nesmú byť ani 
členmi dozornej rady/predstavenstva 
žiadneho podniku vertikálne integrovanej 
spoločnosti.
15. Dozorné rady / predstavenstvá 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
zahŕňajú aj nezávislých členov 
vymenovaných na obdobie minimálne päť 
rokov. Menovanie členov dozornej rady / 
predstavenstva sa oznámi národnému 
regulačnému orgánu a stane sa záväzným 
za podmienok uvedených v odseku 7.
16. Na účely odseku 15 sa člen dozornej 
rady / predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy považuje za 
nezávislého, ak nemá s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
rozhodujúcimi akcionármi alebo 
s manažmentom niektorého z nich žiadne 
obchodné ani iné vzťahy, ktoré by 
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vytvárali konflikt záujmov, najmä:
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 pridružených podnikov okrem 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
nedostáva žiadnu kompenzáciu;
c) počas výkonu svojej funkcie člena 
dozornej rady / predstavenstva nemá 
žiaden relevantný obchodný vzťah so 
žiadnou pobočkou vertikálne 
integrovaného podniku, ktorá sa zaoberá 
dodávkou energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik menuje členov 
dozornej rady / predstavenstva.
IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu
17. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
vytvorili a uplatňovali program súladu 
stanovujúci opatrenia, ktoré treba prijať 
na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania. Uvedený 
program stanovuje tiež osobitné 
povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy potrebné na splnenie 
tohto cieľa. Program bude podliehať 
schváleniu regulačným orgánom. Súlad 
programu prevádzkovateľov prepravnej 
sústavy s predpismi nezávisle monitoruje 
subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu. Národný regulačný orgán má 
právomoc uvaliť sankcie, ak 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
uplatňuje program súladu nevhodne.
18. Generálny riaditeľ / výkonná rada 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
vymenuje za subjekt zodpovedný za 
zabezpečenie súladu osobu alebo orgán, 
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ktorý bude zodpovedný za:
i) monitorovanie vykonávania programu 
súladu;

ii) vypracovanie podrobnej ročnej správy 
s uvedením  opatrení, ktoré sa prijmú na 
plnenie programu súladu, a jej 
predloženie národnému regulačnému 
orgánu; definovanie opatrení určených 
na uplatňovanie programu súladu 
a predloženie správy národnému 
regulačnému úradu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho realizácie.

19. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu je zaručená najmä 
podmienkami jeho pracovnej zmluvy.
20. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne sa 
obracať na dozornú radu / predstavenstvo 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku a na 
regulačné orgány.
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej rady / 
predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, ktoré sa týkajú týchto 
otázok:
i) podmienky prístupu a pripojenia 
k systému vrátane výberu poplatkov za 
prístup, poplatkov za preťaženie a platieb 
v rámci kompenzačných mechanizmov 
medzi prevádzkovateľmi prepravnej 
sústavy v súlade s článkom 7 nariadenia 
(ES) č. 1775/2005;
ii) projekty realizované s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prepravnej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
iii) pravidlá vyvažovania vrátane pravidiel 
rezervy elektrickej energie;
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iv) nákupy energie na pokrytie 
energetických strát.

22. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu počas týchto zasadnutí zabráni 
tomu, aby informácie o činnostiach 
výrobcov alebo dodávateľov, ktoré môžu 
byť obchodne výhodné, boli poskytnuté 
diskriminačným spôsobom dozornej 
rade/predstavenstvu.
23. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy a ku 
všetkým informáciám potrebným na 
splnenie pridelených úloh.
24. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu je menovaný a odvolávaný 
generálnym riaditeľom / výkonnou radou 
len po predchádzajúcom schválení 
národným regulačným orgánom.
25. Subjektu zodpovednému za 
zabezpečenie súladu by sa po zrušení jeho 
mandátu malo zabrániť v udržiavaní 
obchodných vzťahov s vertikálne 
integrovaným podnikom počas obdobia 
najmenej piatich rokov.
V. Rozvoj siete a právomoci rozhodovať o 
investíciách

26. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
vypracujú minimálne každé dva roky 
desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú 
účinné opatrenia na zabezpečenie 
primeranosti sústavy a bezpečnosti 
dodávok.
27. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:

a) uvedie pre účastníkov trhu hlavné 
prepravné infraštruktúry, ktoré by sa mali 
v priebehu najbližších desiatich rokov 
vybudovať,
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b) zahrnie všetky investície, o ktorých sa 
už rozhodlo, a identifikuje nové investície, 
o vykonaní ktorých sa musí rozhodnúť 
v najbližších troch rokoch.
28. S cieľom vypracovať tento desaťročný 
plán rozvoja siete každý prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy uvedie rozumný odhad 
vývoja v oblasti výroby, spotreby a výmeny
s ostatnými krajinami a zohľadní 
existujúce regionálne a celoeurópske 
plány investícií do sietí. Prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy včas predloží návrh 
tohto plánu národnému regulačnému 
orgánu.
29. Národný regulačný orgán bude 
otvoreným a transparentným spôsobom 
konzultovať návrh plánu so všetkými 
relevantnými používateľmi siete 
a výsledky takejto konzultácie môže 
zverejniť, najmä v súvislosti s možnými 
investičnými potrebami.
30. Národný regulačný orgán preskúma, 
či desaťročný plán rozvoja siete pokrýva 
všetky potreby investícií zistené počas 
konzultácií. Tento orgán môže 
prevádzkovateľovi prepravnej sústavy 
uložiť povinnosť, aby svoj plán zmenil.
31. Ak prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
odmietne realizovať konkrétnu investíciu 
uvedenú v 10-ročnom pláne rozvoja siete 
do troch nasledujúcich rokov, členské 
štáty zabezpečia, aby národný regulačný 
orgán mal právomoc prijať jedno z týchto 
opatrení:
a) žiadať všetkými právnymi 
prostriedkami prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, aby splnil svoje 
investičné záväzky s použitím svojich 
finančných kapacít, alebo
b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých 
investorov na potrebné investície do 
prepravnej sústavy a zároveň môcť 
zaviazať prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy, aby:
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— súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou,
— súhlasil s vybudovaním príslušných 
nových aktív akoukoľvek treťou stranou 
alebo ním samým,
— prevádzkoval príslušné nové aktívum a
— súhlasil s navýšením kapitálu na 
financovanie nevyhnutných investícií 
a umožnil nezávislým investorom, aby sa 
na navýšení kapitálu podieľali.
Príslušné opatrenia týkajúce sa 
financovania podliehajú schváleniu 
národným regulačným orgánom. V oboch 
prípadoch regulácia sadzieb umožní 
pokrytie nákladov na takéto investície 
prostredníctvom príjmov.
32. Národný regulačný orgán monitoruje 
a hodnotí vykonávanie investičného 
plánu.
VI. Rozhodovacie právomoci týkajúce sa 
prístupu tretích strán do prepravnej siete
33. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
sú povinní zaviesť a zverejniť 
transparentné a účinné postupy pre 
nediskriminačný prístup tretích strán k 
sieti. Tieto postupy podliehajú schváleniu 
národnými regulačnými orgánmi.
34. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
nie sú oprávnení odmietnuť prístup 
tretích strán k sieti z dôvodu prípadných 
budúcich obmedzení voľných sieťových 
kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených 
častiach prepravnej sústavy. 
Prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
poskytuje potrebné informácie.
35. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
nie sú oprávnení odmietnuť nový prístup 
do siete len preto, že by to viedlo k 
zvýšeniu nákladov v súvislosti s 
potrebným zvýšením kapacity prvkov siete 
v okolí bodu pripojenia.
VII. Regionálna spolupráca
36. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
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spolupracovať na regionálnej úrovni, 
musia v jasne určenom časovom horizonte 
presne stanoviť povinnosti 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy, ktoré  
do šiestich rokov po nadobudnutí 
účinnosti smernice .../.../ES ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh so 
zemným plynom povedú k vytvoreniu 
spoločného regionálneho dispečingového 
strediska zodpovedného za otázky 
bezpečnosti.
37. V prípade, že pri spolupráci medzi 
viacerými členskými štátmi na regionálnej 
úrovni vzniknú problémy, môže Komisia 
na základe spoločnej požiadavky týchto
členských štátov vymenovať regionálneho 
koordinátora.
38. Regionálny koordinátor podporuje na 
regionálnej úrovni spoluprácu 
regulačných orgánov a akýchkoľvek 
iných príslušných verejných orgánov, 
prevádzkovateľov sietí, energetických 
búrz, používateľov siete a účastníkov 
trhu. Regionálny koordinátor najmä:
a) podporuje nové účinné investície do 
prepojení. S týmto cieľom pomáha 
prevádzkovateľom prepravnej sústavy pri 
vypracovávaní 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 použitie 
sietí. S týmto cieľom prispieva ku 
koordinácii medzi prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy, národnými 
regulačnými orgánmi a inými príslušnými 
vnútroštátnymi verejnými orgánmi pri 
vypracovávaní spoločných alokačných 
a bezpečnostných mechanizmov,
c) predkladá Komisii a príslušným 
členským štátom výročnú správu 
o pokroku dosiahnutom v regióne 
a o všetkých ťažkostiach alebo 
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prekážkach, ktoré môžu takémuto 
pokroku brániť.
VIII. Sankcie
39. Národný regulačný orgán s cieľom 
plniť úlohy, ktoré mu ukladá tento 
článok:
i) má oprávnenie požadovať 
od prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
akékoľvek informácie a priamo
kontaktovať všetkých zamestnancov 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy; ak 
pretrvávajú pochybnosti, národný 
regulačný orgán má rovnaké právomoci 
voči vertikálne integrovanému podniku a 
jeho dcérskym spoločnostiam;
ii) môže uskutočňovať všetky potrebné 
previerky prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy, a ak pretrvávajú pochybnosti, aj 
previerky vertikálne integrovaného 
podniku a jeho dcérskych spoločností; 
uplatňuje sa článok 20 nariadenia Rady 
(ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o 
vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže 
stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1.
40. Národný regulačný orgán s cieľom 
plniť úlohy, ktoré sú mu pridelené na 
základe tohto článku, má právomoc 
ukladať účinné, primerané a odrádzajúce 
sankcie prevádzkovateľovi prepravnej 
sústavy a/alebo vertikálne integrovanému 
podniku, ktorý si neplní povinnosti 
stanovené v tomto článku alebo v 
akýchkoľvek rozhodnutiach národného 
regulačného orgánu. Táto právomoc 
zahŕňa právo:
i) ukladať účinné, primerané 
a odrádzajúce pokuty súvisiace s obratom 
sieťovej spoločnosti;
ii) vydávať príkazy na nápravu 
diskriminačného správania;

iii) čiastočne alebo úplne odňať 
prevádzkovateľovi prepravnej sústavy 
licenciu v prípade, že opakovane poruší 
ustanovenia o oddelení, ktoré sú 
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stanovené v tomto článku.“

1    Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty budú mať možnosť ešte viac liberalizovať svoje trhy bez toho, aby museli 
uplatniť oddelenie vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica 2003/55/ES
Článok 9b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 9b
Účinné a efektívne oddelenie prepravných 
sústav
I. Aktíva, zariadenia, personál a identita
1. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
disponujú všetkými ľudskými, fyzickými 
a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikov potrebnými na 
pravidelnú prepravu plynu, predovšetkým:
(i) vlastnia aktíva potrebné na pravidelnú 
prepravu plynu;
(ii) zamestnávajú pracovníkov potrebných 
na pravidelnú prepravu plynu;
(iii) spoločné využívanie pracovnej sily 
a poskytovanie služieb medzi pobočkami 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou, sa 
obmedzuje na prípady, v ktorých 
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neexistuje riziko diskriminácie a ktoré 
podliehajú súhlasu národných 
regulačných orgánov, aby sa vylúčili 
problémy v súvislosti s hospodárskou 
súťažou a konflikty záujmov;
(iv) primerané finančné zdroje pre budúce 
investičné projekty sa uvoľnia včas.
2. Činnosti považované za potrebné 
na pravidelnú prepravu plynu, ktoré sú
uvedené v odseku 1, zahŕňajú aspoň:
— zastupovanie prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a kontakty s tretími 
stranami a národnými regulačnými 
orgánmi,
— udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán do siete,
— vyberanie poplatkov za prístup, 
poplatkov za preťaženie,
— prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej 
sústavy,
— investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok;
— právne služby,
— účtovníctvo a služby v oblasti 
informačných technológií.
3. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
majú právnu formu akciovej spoločnosti.
4. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy má 
vlastnú firemnú identitu, výrazne odlišnú 
od vertikálne integrovaného podniku, 
a má samostatnú značku, komunikačné
prostriedky a priestory.
5. Účtovníctvo prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy audituje iný audítor 
ako ten, ktorý audituje vertikálne 
integrovaný podnik a všetky jeho 
pridružené spoločnosti.
II. Nezávislosť riadenia prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, generálny riaditeľ / 
výkonná rada
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6. Rozhodnutia o vymenovaní a o skorom 
a predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa / členov 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy a rozhodnutia 
o uzavretí alebo skorom ukončení 
príslušných zamestnaneckých zmlúv 
s týmito osobami sa oznamujú národnému 
regulačnému orgánu alebo inému 
príslušnému národnému verejnému 
orgánu. Tieto rozhodnutia a dohody sa 
môžu stať záväznými až po uplynutí 
lehoty troch týždňov po upovedomení 
národného regulačného orgánu alebo 
iného príslušného národného verejného 
orgánu bez toho, aby orgán využil právo 
veta. Právo veta možno použiť, ak 
vymenovanie a uzatvorenie príslušnej 
dohody vyvolá vážne pochybnosti 
o profesionálnej nezávislosti 
nominovaného generálneho riaditeľa /
člena výkonnej rady; v prípade 
predčasného ukončenia pracovného 
pomeru a príslušných zmlúv s týmito 
osobami možno využiť právo veta, ak 
existujú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o 
dôvody a oprávnenosť takéhoto 
ukončenia.
7. V prípade predčasného ukončenia 
pracovného pomeru majú členovia 
manažmentu prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy zaručené právo odvolať sa na 
národný regulačný orgán, na iný 
príslušný národný verejný orgán alebo na 
súd.
8. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prepravnej sústavy sa 
generálny 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. Generálny riaditeľ / členovia výkonnej 
rady nesmú vlastniť podiel v žiadnej 
spoločnosti v rámci vertikálne 
integrovaného podniku – okrem 
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prevádzkovateľa prepravnej sústavy – ani 
od nich dostávať kompenzáciu. Židna 
časť ich platu nezávisí od činností 
vertikálne integrovaného podniku okrem 
činností prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy.
10. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy nesmú byť priamo 
alebo nepriamo zodpovední za 
každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.
11. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia, prevádzkovateľ prepravnej 
sústavy má účinné rozhodovacie 
právomoci nezávislé od integrovaného 
plynárenského podniku, ktoré sa týkajú 
aktív nevyhnutných na prevádzku, údržbu 
alebo rozvoj siete. To by nemalo 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 
24c. 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 prepravných plynovodov, 
ktoré nepresahujú podmienky 
schváleného finančného plánu alebo 
iného rovnocenného nástroja.
III. Dozorná rada / predstavenstvo
12. Predsedovia dozornej 
rady/predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
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integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou.
13. Dozorná rada / predstavenstvo 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
zahŕňa aj nezávislých členov 
vymenovaných na obdobie minimálne päť 
rokov. Menovanie členov dozornej rady / 
predstavenstva sa oznámi národnému 
regulačnému orgánu alebo akémukoľvek 
inému príslušnému vnútroštátnemu 
verejnému orgánu a stane sa záväzné za 
podmienok uvedených v odseku 6.
14. Na účely odseku 13 sa člen dozornej 
rady / predstavenstva prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy považuje za 
nezávislého, ak nemá s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
rozhodujúcimi akcionármi alebo 
s manažmentom niektorého z nich žiadne 
obchodné ani iné vzťahy, ktoré by 
vytvárali konflikt záujmov, najmä že:
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 pridružených podnikov okrem 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
nedostáva žiadnu kompenzáciu;
c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady / predstavenstva nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah so žiadnou 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik menuje členov 
dozornej rady / predstavenstva.
IV. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu
15. Členské štáty zabezpečia, aby 
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prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
vytvorili a uplatňovali program súladu 
stanovujúci opatrenia, ktoré treba prijať 
na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania. Program 
stanovuje osobitné povinnosti 
zamestnancov prevádzkovateľov 
prepravnej 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 právomoc 
uvaliť sankcie, ak prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy uplatňuje program 
súladu nevhodne.
16. Generálny riaditeľ / výkonná rada 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy 
vymenuje za subjekt zodpovedný za 
zabezpečenie súladu osobu alebo orgán, 
ktorý bude zodpovedný za:
i) monitorovanie vykonávania programu 
súladu;
ii) vypracovanie výročnej správy, v ktorej 
sa uvádzajú opatrenia, ktoré sa majú 
prijať na plnenie programu súladu, a jej 
predloženie národnému regulačnému 
orgánu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho realizácie.
17. Nezávislosť subjektu zodpovedného za 
zabezpečenie súladu je zaručená najmä 
podmienkami jeho pracovnej zmluvy.
18. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má možnosť pravidelne sa 
obracať na dozornú radu / predstavenstvo 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy a 
vertikálne integrovaného podniku a na 
národné regulačné orgány.
19. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu sa zúčastňuje na všetkých 
zasadnutiach dozornej rady / 
predstavenstva prevádzkovateľa 
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prepravnej sústavy, ktoré sa týkajú týchto 
otázok:
i) podmienok prístupu a pripojenia k sieti 
vrátane výberu poplatkov za prístup a za 
preťaženie;
ii) projektov realizovaných s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prepravnej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
iii) pravidiel vyrovnávania vrátane potrieb 
flexibility prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy
iv) obstarávania energie na pokrytie 
potrieb prevádzkovateľa prepravnej 
sústavy.
20. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu počas týchto zasadnutí zabráni 
tomu, aby informácie o zákazníkoch alebo 
činnostiach dodávateľov, ktoré môžu byť 
obchodne výhodné, boli poskytnuté 
diskriminačným spôsobom dozornej 
rade/predstavenstvu.
21. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu má prístup ku všetkým 
relevantným účtovným knihám, 
záznamom a do kancelárií 
prevádzkovateľa prepravnej sústavy a ku 
všetkým informáciám potrebným na 
splnenie pridelených úloh.
22. Subjekt zodpovedný za zabezpečenie 
súladu je menovaný a odvolávaný 
generálnym riaditeľom / výkonnou radou 
len po predchádzajúcom schválení 
národným regulačným orgánom.
V. Rozvoj siete a právomoci rozhodovať 
investíciách
23. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
pripravia minimálne každé dva roky 
desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú 
účinné opatrenia na zabezpečenie 
primeranosti sústavy a bezpečnosti 
dodávok.
24. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:
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a) pre účastníkov trhu uvedie hlavné 
prepravné infraštruktúry, ktoré by sa mali 
v priebehu najbližších desiatich rokov 
vybudovať;
b) zahrnie všetky investície, o ktorých sa 
už rozhodlo, a identifikuje nové investície, 
o vykonaní ktorých sa musí rozhodnúť 
v najbližších troch rokoch.
25. S cieľom pripraviť návrh tohto plánu 
každý prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
uvedie rozumný odhad vývoja v oblasti 
dodávky, spotreby a výmeny s ostatnými 
krajinami a zohľadní existujúce 
regionálne a celoeurópske plány investícií 
do existujúcich sietí. Prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy včas predloží návrh 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu.
26. Príslušný národný orgán bude 
otvoreným a transparentným spôsobom 
konzultovať návrh plánu so všetkými 
relevantnými používateľmi siete 
a výsledky takejto konzultácie môže 
zverejniť, najmä v súvislosti s možnými 
investičnými potrebami.
27. Príslušný národný orgán preskúma, či 
navrhnutý desaťročný plán rozvoja siete 
pokrýva všetky potreby investícií zistené 
počas konzultácie. Príslušný vnútroštátny 
orgán môže prevádzkovateľovi prepravnej 
sústavy uložiť, aby tento plán pozmenil.
28. Príslušný vnútroštátny orgán v zmysle 
odsekov 25, 26 a 27 môže byť národný 
regulačný orgán, akýkoľvek iný príslušný 
národný orgán verejnej moci alebo 
subjekt pre rozvoj siete, ktorý vytvorili 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy. 
V poslednom prípade prevádzkovatelia 
prepravnej sústavy predložia návrh 
stanov, zoznam členov a procesné 
pravidlá na schválenie príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu verejnej moci.
29. Ak prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
odmietne uskutočniť konkrétnu investíciu 
uvedenú v 10-ročnom pláne rozvoja siete 
do troch nasledujúcich rokov, členské 
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štáty zabezpečia, aby národný regulačný 
orgán alebo akýkoľvek iný príslušný 
národný orgán verejnej moci mal 
právomoc prijať jedno z týchto opatrení:
a) žiadať všetkými právnymi 
prostriedkami prevádzkovateľa 
prepravnej sústavy, aby splnil svoje 
investičné záväzky s použitím svojich 
finančných kapacít, alebo
b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých 
investorov na potrebné investície do 
prepravnej sústavy a zároveň môže 
prevádzkovateľovi prepravnej sústavy 
uložiť, aby:
— súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou,
— súhlasil s vybudovaním príslušných 
nových aktív treťou stranou alebo ním 
samým a
— prevádzkoval príslušné nové aktívum. 
Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným vnútroštátnym orgánom. 
V oboch prípadoch regulácia taríf umožní 
pokrytie nákladov na takéto investície 
prostredníctvom tržieb.

30. Príslušný národný orgán verejnej 
moci monitoruje a hodnotí plnenie 
investičného plánu.
VI. Regionálna spolupráca
31. V prípade, že spolupráca medzi 
viacerými členskými štátmi na regionálnej 
úrovni narazí na výrazné problémy, 
Komisia môže na základe dohody s týmito 
členskými štátmi vymenovať 
regionálneho koordinátora.
32. Regionálny koordinátor podporuje na 
regionálnej úrovni spoluprácu 
regulačných orgánov a iných príslušných 
verejných orgánov, prevádzkovateľov 
sietí, výmeny plynu, používateľov siete 
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a účastníkov trhu. Regionálny 
koordinátor najmä:
a) podporuje nové účinné investície do 
prepojení. S týmto cieľom pomáha 
prevádzkovateľom prepravnej sústavy pri 
vypracovávaní 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 použitie 
sietí. S týmto cieľom prispieva regionálny 
koordinátor ku koordinácii medzi 
prevádzkovateľmi prepravnej sústavy, 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a inými príslušnými vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi, prostredníctvom 
vypracovania spoločných alokačných 
a bezpečnostných mechanizmov;
c) predkladá Komisii výročnú správu 
a príslušným členským štátom správu 
o pokroku dosiahnutom v regióne 
a o akýchkoľvek ťažkostiach alebo 
prekážkach, ktoré môžu brániť takémuto 
pokroku.“

Or. en

Odôvodnenie

V prípade členských štátov sa musí zaviesť alternatívne riešenie na zabezpečenie nezávislosti 
prevádzkovateľov prepravných sietí.
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