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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia uvádza  v odôvodneniach k predloženým legislatívnym pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom v rámci balíka týkajúceho sa vnútorného trhu, že sa zdá, že súčasné právne predpisy v 
oblasti vnútorného trhu s energiou napriek konštatovanému pokroku nie sú postačujúce na to, 
aby sa ukončilo budovanie vnútorného trhu.

Prostredníctvom návrhu Európskej komisie o zmene a doplnení nariadenia č. 1775/2005 o 
podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn by sa mali stanoviť ako ďalšie 
ciele právneho rámca tieto ciele:

 vytvorenie nediskriminačných pravidiel podmienok prístupu k zariadeniam LNG a 
zásobníkom, 

 podpora vytvorenia dobre fungujúceho a transparentného cezhraničného 
maloobchodného trhu, 
ako aj

 podpora vytvorenia dobre fungujúceho a transparentného veľkoobchodného trhu. 

Zámerom predloženého stanoviska je výslovne podporiť požiadavku čo najrýchlejšieho 
vybudovania vnútorného trhu. Cieľom vnútorného trhu je zaistenie bezpečnosti  dodávok za 
prístupné ceny. Nástroje a pravidlá, ktoré však Komisia navrhuje v návrhu nariadenia, nie je 
možné úplne podporiť. 

Kritické poznámky je potrebné vzniesť najmä voči týmto skutočnostiam:

 predloženým hodnoteniam vplyvu
 čiastočne chýbajúcemu dodržaniu zásady subsidiarity
 nedôslednému vymedzeniu kompetencií medzi európskymi štruktúrami
 rozšíreniu kompetencií Komisie a komitologického postupu

Bez konkrétnej zmienky o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch je potrebné 
uviesť, že otvorené otázky týkajúce sa prijateľnosti hodnotení vplyvu, ktoré formuloval 
predovšetkým Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, neboli uspokojivo zodpovedané. 
Pri budúcich návrhoch právnych predpisov je bezpodmienečne nutné zabezpečiť, aby 
skúmania a analýzy zniesli kritické posúdenie, inak posúdenie vplyvu a tým aj návrh Komisie 
nebudú uznané.

Nedostatočné dodržanie zásady subsidiarity je potrebné konštatovať najmä pri navrhnutých 
pravidlách v oblasti maloobchodného trhu. Navrhovaná harmonizácia zasahuje vo veľkej 
miere do právnych oblastí, ktoré patria do legislatívnej kompetencie členských štátov. Miesto 
usilovania o harmonizáciu na európskej úrovni by sa mal dosiahnuť cieľ zlepšeného 
cezhraničného prístupu k transparentným maloobchodným trhom prostredníctvom 
vnútroštátnych právnych predpisov. Stanovisko zavádza novú legislatívnu povinnosť 
podporiť a zabezpečiť cezhraničný prístup spotrebiteľov prostredníctvom ustanovení v 
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rôznych legislatívnych oblastiach.

Predložené stanovisko sa ďalej zameriava na to, aby sa transparentnejšie demonštrovali 
náklady súvisiace s navrhnutými pravidlami a vyjasnilo vymedzenie kompetencií a úloh v 
nových európskych štruktúrach. Preto bol formulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby 
sa financovanie neuskutočňovalo cez nekontrolovateľné zvyšovanie taríf, ale priamo z 
rozpočtu EÚ. Pri vymedzení úloh sa prípady zdvojenej zodpovednosti nahradili 
jednoznačným priradením zodpovednosti na Komisiu, vnútroštátne vládne orgány, agentúru a 
na prevádzkovateľov prepravnej sústavy. 

Tretiu skupinu vypracovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tvorí formulovanie 
legislatívnych obmedzení pre činnosť Komisie. Doterajší postup, ktorý sa používa v rámci 
tohto nariadenia a podľa ktorého sa usmernenia prijímajú Parlamentom a Radou a Komisia 
ich môže stanoveným postupom upraviť, sa nesmie narušiť. Cieľom vypracovaných 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zabezpečiť, aby sa pre Komisiu vytvorili potrebné 
predpoklady v oblasti technických otázok . V legislatívnych oblastiach vysokého 
spoločensko-politického záujmu sa však musí uplatňovať bežný legislatívny postup. Komisii 
sa musí z dôvodu, aby sa nevytvárali prekážky normálnemu legislatívnemu usmerňovaniu, 
priznať možnosť navrhovať doplnenia alebo usilovať o prijatie usmernení zmenou v novom 
nariadení v rámci ďalšieho postupu.

Cieľom stanoviska je tiež naznačiť nový prístup k rýchlejšiemu budovaniu sieťových kapacít. 
Za významnú sféru, prostredníctvom ktorej sa dajú postupne odstraňovať úzke miesta, možno 
označiť mimo zdokonalenej investičnej činnosti prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
zjednodušené a menej nákladné schvaľovacie konanie.  S cieľom získať lepší prehľad o dĺžke 
schvaľovacieho konania v rámci celej Európy a spolu s tým aj o príslušných nákladoch, ale aj 
s cieľom odhaľovať pravidlá, ktoré vytvárajú prekážky pre cezhraničné budovanie siete, sa na 
sieť prevádzkovateľov prepravnej sústavy, ktorá sa vytvorí, preniesla monitorovacia funkcia v 
tejto oblasti. Formou osvedčených postupov alebo legislatívnych ustanovení treba zlepšovať 
rámcové podmienky schvaľovacieho konania.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno c) (nariadenie ES č. 1775/2005)
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c) 10-ročný investičný plán, raz za dva roky; c) 10-ročný investičný plán, raz za tri roky;

Odôvodnenie

Požadovaná aktualizácia investičného plánu raz tri roky by mala slúžiť na to, aby sa 
predkladali potrebné informácie a nezvyšovala pritom nenáležite byrokracia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno fa) (nové) (nariadenie ES č. 1775/2005)

fa) v priebehu prvého roka a následne raz 
za tri roky prehľad o trvaní schvaľovacieho 
konania v rámci siete, o vnútroštátnych 
predpisoch alebo o rozdielnom zavádzaní 
predpisov na vnútroštátnej úrovni, ktoré 
spôsobujú oneskorovanie, zdražovanie 
alebo brzdenie cezhraničného rozvoja siete.

Odôvodnenie

Rozšírením písmena f) by sa mal riešiť problém brzdenia cezhraničného rozvoja siete z 
dôvodu rozdielnych vnútroštátnych predpisov v oblasti schvaľovacieho konania. Na to, aby sa 
dali hľadať potrebné riešenia alebo dosahovať zlepšenia prostredníctvom najlepších 
postupov, je nutné priebežné monitorovanie situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 5 (nariadenie ES č. 1775/2005)

(5) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn každé dva roky 
uverejní 10-ročný plán investícií do siete pre 
celé Spoločenstvo. Tento plán investícií 
obsahuje modelovanie integrovanej siete, 
rozvojový scenár, správu o primeranosti 
ťažby a hodnotenie prispôsobivosti sústavy. 
Investičný plán vychádza najmä 
z vnútroštátnych investičných plánov 
a usmernení pre transeurópske energetické 
siete v súlade s rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES. V 
investičnom pláne sa uvádzajú medzery v
investíciách, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú 
kapacitu. 

(5) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn každé tri roky 
uverejní 10-ročný plán investícií do siete pre 
celé Spoločenstvo. Tento plán investícií 
obsahuje modelovanie integrovanej siete, 
rozvojový scenár, správu o primeranosti 
ťažby a hodnotenie prispôsobivosti sústavy. 
Investičný plán vychádza najmä 
z vnútroštátnych investičných plánov 
a usmernení pre transeurópske energetické 
siete v súlade s rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES. V 
investičnom pláne sa uvádzajú medzery v 
investíciách, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú 
kapacitu. K investičnému plánu sa ako 
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príloha pripája prehľad prekážok pre 
cezhraničný rozvoj siete z dôvodu 
rozdielneho schvaľovacieho konania alebo 
rozdielnej praxe v schvaľovaní. 

Odôvodnenie

Požadovaná aktualizácia investičného plánu raz tri roky by mala slúžiť na to, aby sa 
predkladali potrebné informácie a nezvyšovala pritom nenáležite byrokracia.  

Rozšírením čl. 2c odsek 1 písm. f) by sa mal riešiť problém brzdenia cezhraničného rozvoja 
siete z dôvodu rozdielnych vnútroštátnych predpisov v oblasti schvaľovacieho konania. Na to, 
aby sa dali hľadať potrebné riešenia alebo dosahovať zlepšenia prostredníctvom najlepších 
postupov, je nutné priebežné monitorovanie situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 6 (nariadenie ES č. 1775/2005)

(6) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn Komisii na 
požiadanie poradí pri prijímaní usmernení 
uvedených v článku 9.

(6) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn Komisii na 
požiadanie poradí pri zmene usmernení 
uvedených v článku 9.

Odôvodnenie

Prispôsobenie nariadenia na zmeny navrhnuté k článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e odsek 3 úvodná časť (nariadenie ES č. 1775/2005)

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe odporúčania agentúry prijať 
usmernenia v oblastiach uvedených v článku 
2c ods. 3, ak usúdi, že:

Komisia môže na základe odporúčania 
agentúry prijať usmernenia v oblastiach 
uvedených v článku 2c ods. 3, ak usúdi, že:

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom by sa malo zabezpečiť jednoznačné rozčlenenie 
kompetencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 3
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Článok 2e odsek 4 (nariadenie ES č. 1775/2005)

(4) Odsek 3 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté právo Komisie prijímať, meniť 
a dopĺňať usmernenia uvedené v článku 9.

(4) Odsek 3 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté právo Komisie meniť a dopĺňať 
usmernenia uvedené v článku 9.

Odôvodnenie

Prispôsobenie znenia nariadenia na zmeny navrhnuté k článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e odsek 4a (nový) (nariadenie ES č. 1775/2005)

(4a) Ak má Komisia v úmysle prijať 
usmernenia podľa článku 2e ods. 3, 
informuje o tom Európsky parlament a 
Radu.

Odôvodnenie

Skutočnosť, že Komisia prijíma opatrenia podľa článku 2e odsek 3 tohto nariadenia 
poukazuje na to, že prevádzkovateľ prepravnej sústavy, ktorý je financovaný prostredníctvom 
verejných prostriedkov, neplní v požadovanej miere požiadavky tohto nariadenia.  Európsky 
parlament a Rada by o tom mali byť komplexne informovaní, aby mohli uskutočniť potrebné 
zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2g (nariadenie ES č. 1775/2005)

Náklady spojené s činnosťami Európskej 
siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
pre plyn uvedenými v článkoch 2a až 2h 
znášajú prevádzkovatelia prepravnej 
sústavy a zohľadňujú sa pri výpočte taríf. 

Náklady spojené s činnosťami Európskej 
siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
pre plyn uvedenými v článkoch 2a až 2h sa 
hradia z rozpočtu Európskej únie.

Odôvodnenie

Novými článkami 2a až 2h sa má vytvoriť nová štruktúra, ktorú je potrebné financovať. 
Pretože sa uskutoční pripojenie novej siete na úrovni EÚ, musí sa to financovať z rozpočtu 
EÚ.  Financovanie prostredníctvom taríf by neumožnilo kontrolu nákladov a v konečnom 
dôsledku ani hodnotenie novej štruktúry.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2h odsek 3 (nariadenie ES č. 1775/2005)

(3) Komisia môže vymedziť zemepisnú 
oblasť, ktorú pokryje každá štruktúra 
regionálnej spolupráce. Toto opatrenie 
určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 14 ods. 2. 

vypúšťa sa

Na tento účel Komisia môže konzultovať 
Európsku sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn a agentúru.“

Odôvodnenie

Organizácia regionálnej spolupráce sa uskutočňuje v rámci siete. Spôsob organizácie 
spolupráce a organizačná úroveň, ktorou sa zabezpečuje, sa musí určiť v stanovách. Nie je 
žiaduci a ani účelný žiadny osobitný vklad Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 6c (nový) (nariadenie ES č. 1775/2005)

Článok 6c
Obmedzenie zverejňovania informácií

Ak sa prevádzkovateľ prepravnej sústavy, 
zásobníkov alebo LNG terminálov 
domnieva, že z dôvodov uchovania 
dôvernosti informácií nie je oprávnený 
zverejniť všetky požadované údaje, požiada 
o povolenie príslušného orgánu obmedziť 
zverejnenie s ohľadom na príslušný bod 
alebo body. 
Príslušné orgány udelia alebo odmietnu 
povolenie jednotlivo pre každý prípad, 
zohľadňujúc najmä potrebu rešpektovať 
oprávnenú obchodnú dôvernosť informácií 
a cieľ vytvorenia konkurenčného trhu s 
plynom.
Povolenie v zmysle tohto článku nemožno 
udeliť v prípade, keď majú traja alebo 
viacerí užívatelia siete zmluvnú kapacitu v 
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rovnakom bode.

Odôvodnenie

V jednotlivých prípadoch môže zverejňovanie odporovať vnútroštátnym právnym predpisom v 
oblasti ochrany osobných údajov alebo viesť proti cieľom konkurenčného trhu s plynom. Zdá 
sa preto vhodné, aby sa vo výnimočných prípadoch povolilo preskúmavanie jednotlivých 
prípadov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 13

Článok 8a pododsek 2 (nariadenie ES č. 1775/2005)

Tieto pravidlá sa uverejnia, navrhnú sa s 
cieľom zosúladenia prístupu cezhraničných 
odberateľov a podliehajú preskúmaniu 
regulačných orgánov.

Tieto pravidlá sa navrhnú tak, aby 
podporovali a zabezpečovali cezhraničný 
prístup k odberateľom. Regulačné orgány 
pravidlá po preskúmaní zverejnia. 

Odôvodnenie

Členské štáty zostávajú zodpovedné za maloobchodné trhy, ako aj za rámcové podmienky, 
napr. pre prevádzkovateľov prepravnej sústavy.  Podobne, ako je to pri trhu služieb, 
cezhraničný prístup k zákazníkom sa dá zabezpečiť aj bez európskej harmonizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 1 písmeno g) (nariadenie ES č. 1775/2005)

g) podrobnosti týkajúce sa záležitostí 
maloobchodného trhu, na ktoré sa 
vzťahuje článok 8a; 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Za pravidlá nutné pre maloobchodné trhy musia zostať zodpovedné členské štáty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 1 písmeno h) (nariadenie ES č. 1775/2005)

h) podrobnosti týkajúce sa záležitostí 
uvedených v článku 2c ods. 3.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Právomoc prijímať usmernenia pre  článok 2c odsek 3 je uvedená v článku 2e odsek 3. 
Pretože ostatné usmernenia uvedené v článku 9 ods. 1 môže Komisia len pozmeňovať, ale nie 
prijímať, odkaz na ne v článku 9 sa musí zo systematických dôvodov vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 2 pododsek 1 (nariadenie ES č. 1775/2005)

(2) Usmernenia týkajúce sa záležitostí 
uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) sú 
stanovené v prílohe vzhľadom na 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy.

(2) Usmernenia týkajúce sa záležitostí 
uvedených v odseku 1 písm. a) až c) sú 
stanovené v prílohe vzhľadom na 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy. 
Usmernenia potrebné k odseku 1 písm. a) až
c), pokiaľ ide o prevádzkovateľov 
zásobníkov a LNG terminálov, ako aj 
usmernenia k bodom uvedeným v odseku 1 
písm. d) až  f) sa prijímajú obvyklým 
postupom v podobe prílohy k tomuto 
nariadeniu neskôr.

Odôvodnenie

Návrhom sa má zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. 
Prenos zodpovednosti na Komisiu by sa mal obmedzovať na prípadné nutné úpravy 
usmernení. Komisia označuje usmernenia za nutný predpoklad dosiahnutia cieľov nariadenia, 
preto je ich aj v rámci nariadenia potrebné upraviť. Komisia má možnosť predložiť potrebné 
doplnenia v rámci súčasného postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 2 pododsek 2 (nariadenie ES č. 1775/2005)

Komisia môže zmeniť a doplniť usmernenia 
uvedené v prvom pododseku a prijať 
usmernenia týkajúce sa záležitostí 
uvedených v odseku 1. Opatrenia navrhnuté 
na účely zmeny a doplnenia nepodstatných 
prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho 
doplnením sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 14 ods. 2.

Komisia môže zmeniť a doplniť usmernenia 
uvedené v prvom pododseku. Opatrenia 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
okrem iného jeho doplnením sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 14 ods. 2.
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Odôvodnenie
Návrhom sa má zabezpečiť, aby usmernenia prijímali obvyklým postupom Parlament a Rada. 
Prenos zodpovednosti na Komisiu by sa mal obmedzovať na prípadné nutné prispôsobenie 
usmernení. Komisia označuje usmernenia za nutný predpoklad dosiahnutia cieľov nariadenia, 
preto je ich aj v rámci nariadenia potrebné upraviť.
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