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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Týmto návrhom nariadenia sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach 
prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (KOM(2007)532). Návrh je súčasťou tzv. 
energetického balíka („Trh s elektrickou energiou a plynom: tretí legislatívny balík“), ktorý 
Komisia predstavila v septembri 2007. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
energetický balík vo všeobecnosti podporuje. Tento balík má veľký význam pri dokončení 
prebiehajúcich procesov európskej liberalizácie v odvetví elektrickej energie a plynárenstva 
a tým pádom aj pri zabezpečení skutočného, transparentného a otvoreného vnútorného trhu. 

Aj keď spravodajca energetický balík podporuje, zastáva názor, že dosiahnuť ciele oddelenia 
vlastníctva v celej Európe je ťažké, keďže medzi jednotlivými európskymi krajinami existujú 
veľké rozdiely. V niektorých krajinách sa dôsledky druhého energetického balíka ešte len 
ukážu, keďže zatiaľ nie je náležite zavedený ani presadzovaný. Ťažko preto možno 
uplatňovať jednotné kritériá oddelenia vlastníctva vo všetkých členských štátoch. Niektoré 
štáty majú okrem toho uzavreté dlhodobé zmluvy (niektoré až na 50 rokov), čo predstavuje 
ďalšiu komplikáciu pre dosiahnutie cieľov oddelenia vlastníctva. Spravodajca tiež nie je 
presvedčený o tom, že oddelenie vlastníctva povedie k zníženiu cien a že to bude 
predstavovať akúkoľvek zmenu v prospech spotrebiteľa.

V súlade s týmto stanoviskom spravodajca predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
v tomto zmysle:

 Účinná regionálna spolupráca je pre zabezpečenie skutočného vnútorného trhu veľmi 
dôležitá. Spravodajca preto podporuje vytvorenie Európskej siete prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy, kde je základom pre spoluprácu zabezpečenie účinnosti, 
reprezentatívnosti a transparentnosti európskeho trhu s plynom. Spravodajca považuje 
za veľmi dôležité, aby členské štáty podporovali a monitorovali prevádzkovateľov 
sietí na regionálnej úrovni.  Spravodajca tiež zastáva názor, že spolupráca v rámci 
prepravných sietí vopred nepredpokladá oddelenie sieťových činností od činností 
výroby a dodávky. Prepravná sieť môže byť bez problémov účinná aj bez oddelenia 
vlastníctva vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

 Okrem toho existujú štrukturálne rozdiely medzi trhom s plynom a trhom 
s elektrickou energiou, a treba preto uplatňovať rôzne opatrenia. Uplatňovanie 
ďalších opatrení týkajúcich sa oddelenia vlastníctva v sektore zemného plynu nie je 
samozrejmé a sú potrebné špecifické riešenia na to, aby sa umožnilo dokončenie 
vnútorného trhu v sektore zemného plynu.

 Pre spravodajcu je kľúčovou otázkou zabezpečenie cenovo dostupnej elektrickej 
energie pre čo najväčší počet ľudí. Spravodajca tiež podporuje to, aby Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn pri príprave svojej práce konzultovala 
zúčastnené strany otvoreným a transparentným spôsobom. Spravodajca navrhuje, aby 
boli konzultovaní aj spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie, pretože sú dôležitými 
zúčastnenými stranami ako koncoví užívatelia z radov domácností. 

 Spravodajca je okrem toho presvedčený, že bezpečnosť dodávok je dôležitá pre 
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zamedzenie kolísaniu cien, a tým pre odstránenie cenovej neistoty pre európskych 
spotrebiteľov. Bezpečnosť dodávok možno spolu s inými opatreniami dosiahnuť tým, 
že sa zabráni koncentrácii trhu a zabezpečí sa skutočný a otvorený trh obchodovania 
s elektrickou energiou. 

 Otázka zabezpečenia otvoreného prístupu pre nových účastníkov trhu k zariadeniam 
LNG a zásobníkom je preto pre spravodajcu ďalšou kľúčovou otázkou. Pre 
zabezpečenie vnútorného trhu obchodovania s elektrickou energiou sú dôležité 
transparentné informácie o zásobníkoch a možnostiach. Zabezpečia sa tým 
spravodlivé ceny a skutočne otvorený trh v prospech spotrebiteľov. Na zverejnenie 
informácií dohliadajú príslušné orgány. 

 Spravodajca je nakoniec presvedčený, že existuje potreba verejného 
a aktualizovaného európskeho harmonogramu pre všetky európske plynovody, ktorý 
zverejní a aktualizuje Komisia. V prípade všetkých existujúcich a budúcich 
regionálnych plynovodov v Európe treba zabezpečiť transparentnosť a lepšiu 
informovanosť o tzv. bielych miestach (absencii plynovodov či pripojení) a navrhnúť 
možné nové cezhraničné pripojenia. Tým sa posilní plánovanie sietí v Európe. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Cieľom vnútorného trh s plynom, ktorý 
sa postupne zavádzal od roku 1999, je 
priniesť všetkým odberateľom v 
Spoločenstve, či už ide o občanov, alebo 
podniky, skutočný výber, nové obchodné 
príležitosti a viac možností na cezhraničné 
obchodovanie, aby sa dosiahlo zvýšenie 
efektívnosti, konkurencieschopné ceny a 
vyššie štandardy služby, a prispieť 
k bezpečnosti dodávok a udržateľnosti.

Cieľom vnútorného trh s plynom, ktorý sa 
postupne zavádzal od roku 1999, je 
priniesť všetkým odberateľom v 
Spoločenstve, či už ide o občanov, alebo 
podniky, skutočný výber, nové obchodné 
príležitosti a viac možností na cezhraničné 
obchodovanie, aby sa dosiahlo zvýšenie 
efektívnosti, konkurencieschopné ceny,
vyššie štandardy služby a prístup pre čo 
najväčší počet ľudí, a prispieť 
k bezpečnosti dodávok a udržateľnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Prístup k cenovo dostupnému plynu pre čo najväčší počet ľudí je veľmi dôležitý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade pod názvom 
„Energetická politika pre Európu“ sa 
zdôraznil význam dokončenia vnútorného 
trhu so zemným plynom a vytvorenia 
rovnakých podmienok pre všetky 
energetické spoločnosti v Spoločenstve. 
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o vyhliadkach 
vnútorného trhu so zemným plynom 
a elektrickou energiou a oznámenie 
Komisie „Vyšetrovanie podľa článku 17 
nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach 
plynárenstva a elektrickej energie v Európe 
(záverečná správa)“ ukázali, že súčasné 
pravidlá a opatrenia neposkytujú potrebný 
rámec na dosiahnutie cieľa dobre 
fungujúceho vnútorného trhu.

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade pod názvom 
„Energetická politika pre Európu“ sa 
zdôraznil význam dokončenia vnútorného 
trhu so zemným plynom a vytvorenia 
rovnakých podmienok pre všetky 
energetické spoločnosti v Spoločenstve. 
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o vyhliadkach 
vnútorného trhu so zemným plynom 
a elektrickou energiou a oznámenie 
Komisie „Vyšetrovanie podľa článku 17 
nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach 
plynárenstva a elektrickej energie v Európe 
(záverečná správa)“ ukázali, že súčasné 
pravidlá a opatrenia neposkytujú potrebný 
rámec na dosiahnutie cieľa dobre 
fungujúceho, účinného a otvoreného
vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť účinný a otvorený vnútorný trh, nie iba dobre fungujúci trh. Je dôležité 
zabezpečiť taký trh, ktorý je otvorený pre nové subjekty, ako aj účinnú hospodársku súťaž pre 
všetkých účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Potrebná je najmä zvýšená spolupráca (6) Potrebná je najmä zvýšená spolupráca 
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a koordinácia medzi prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy, aby sa zabezpečila 
postupná zlučiteľnosť technických 
a obchodných predpisov poskytovania 
a riadenia účinného cezhraničného prístupu 
k prepravným sieťam a zaručilo 
koordinované a dostatočne na budúcnosť 
zamerané plánovanie a zdravý technický 
vývoj prepravných sústav v Spoločenstve 
pri riadnom zohľadnení životného 
prostredia a aby sa podporila energetická 
efektívnosť a výskum a inovácia 
predovšetkým v súvislosti so 
zabezpečením zavádzania obnoviteľných 
zdrojov energie a šírenia nízko uhlíkových 
technológií. Prevádzkovatelia prepravnej 
sústavy by mali prevádzkovať svoje siete 
v súlade s týmito kompatibilnými 
technickými a trhovými predpismi. 

a koordinácia medzi prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy, aby sa zabezpečila 
postupná zlučiteľnosť technických 
a obchodných predpisov poskytovania 
a riadenia účinného a transparentného
cezhraničného prístupu k prepravným 
sieťam a zaručilo koordinované 
a dostatočne na budúcnosť zamerané 
plánovanie a zdravý technický vývoj 
prepravných sústav v Spoločenstve pri 
riadnom zohľadnení životného prostredia 
a aby sa podporila energetická efektívnosť 
a výskum a inovácia predovšetkým 
v súvislosti so zabezpečením zavádzania 
obnoviteľných zdrojov energie a šírenia 
nízko uhlíkových technológií. 
Prevádzkovatelia prepravnej sústavy by 
mali prevádzkovať svoje siete v súlade 
s týmito kompatibilnými technickými 
a trhovými predpismi. 

Or. en

Odôvodnenie

Pre vybudovanie účinného a otvoreného trhu je transparentný cezhraničný prístup 
k prepravným sieťam zásadný. Absencia transparentného prístupu môže vytvoriť prekážky 
a mať dôsledky na úroveň hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V snahe zabezpečiť optimálne riadenie 
plynárenských prepravných sietí 
v Spoločenstve mala by sa zriadiť 
Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy. Jej úlohy by sa mali 
vykonávať v súlade s predpismi 
Spoločenstva o hospodárskej súťaži, ktoré 
naďalej platia pre rozhodnutia Európskej 
siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy. 
Jej úlohy by mali byť dostatočne 

(7) V snahe zabezpečiť optimálne riadenie 
plynárenských prepravných sietí
v Spoločenstve mala by sa zriadiť 
Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy. Jej úlohy by sa mali 
vykonávať v súlade s predpismi 
Spoločenstva o hospodárskej súťaži, ktoré 
naďalej platia pre rozhodnutia Európskej 
siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy. 
Jej úlohy by mali byť dostatočne 
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vymedzené a spôsob práce by mal byť 
taký, aby zabezpečil efektívnosť, 
reprezentatívnosť a transparentnosť. 
Vzhľadom na to, že pokrok možno 
účinnejšie dosiahnuť prostredníctvom 
prístupu na regionálnej úrovni, 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy by 
mali vytvoriť v rámci celkovej štruktúry 
spolupráce regionálne štruktúry, čím sa 
zabezpečí zlučiteľnosť výsledkov na 
regionálnej úrovni s predpismi 
a investičnými plánmi na úrovni 
Spoločenstva. Spolupráca v rámci 
takýchto regionálnych štruktúr vopred 
predpokladá účinné oddelenie sieťových 
činností od činností výroby a dodávky, v 
neprítomnosti ktorého regionálna 
spolupráca medzi prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy vyvoláva riziko 
konania v rozpore s hospodárskou 
súťažou.

vymedzené a spôsob práce by mal byť 
taký, aby zabezpečil efektívnosť, 
reprezentatívnosť a transparentnosť. 
Vzhľadom na to, že pokrok možno 
účinnejšie dosiahnuť prostredníctvom 
prístupu na regionálnej úrovni, 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy by 
mali vytvoriť v rámci celkovej štruktúry 
spolupráce regionálne štruktúry, čím sa 
zabezpečí zlučiteľnosť výsledkov na 
regionálnej úrovni s predpismi 
a investičnými plánmi na úrovni 
Spoločenstva. Členské štáty by mali 
podporovať spoluprácu na regionálnej 
úrovni a monitorovať účinnosť siete na 
tejto úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora spolupráce na regionálnej úrovni zo strany členských štátov a ich povinnosť 
monitorovať účinnosť sietí je veľmi dôležitá pre zabezpečenie skutočného cezhraničného 
vnútorného trhu a spolupráce. Účinné oddelenie vlastníctva navyše nie je nevyhnutným 
predpokladom pre zabezpečenie regionálnej spolupráce. Spolupráca môže existovať a byť 
efektívna aj bez oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 8A (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Čo sa týka konzultačného procesu, 
spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie 
by sa mali rozhodnejšie a aktívnejšie 
zapájať do vykonávania úloh Európskej 
siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
pre plyn, a to najmä pri príprave 
technických a trhových predpisov a jej 



PE400.706v01-00 8/16 PA\706972SK.doc

SK

ročného pracovného programu.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci konzultačného procesu treba konzultovať spotrebiteľov a spotrebiteľské organizácie, 
pretože sú dôležitými zúčastnenými stranami ako koncoví užívatelia z radov domácností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 9A (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Komisia by na zabezpečenie vyššej 
transparentnosti celkovej situácie 
plynovodov v Európe mala zostaviť, 
zverejniť a aktualizovať harmonogram 
pre plynárenskú sieť v Európe. V tomto 
harmonograme by mali byť zahrnuté 
všetky plynovody a možné regionálne 
pripojenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala zostaviť, zverejniť a aktualizovať harmonogram pre plynárenskú sieť 
v Európe vrátane možných regionálnych pripojení, aby tak zabezpečila transparentnosť 
a lepšiu informovanosť o tzv. bielych miestach (absencii plynovodov alebo pripojení) a aby 
mohla navrhnúť nové možné cezhraničné pripojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Monitorovanie trhu, ktoré 
v posledných rokoch vykonali národné 
regulačné orgány a Komisia, ukázalo, že 
súčasné požiadavky transparentnosti 

(11) Monitorovanie trhu, ktoré 
v posledných rokoch vykonali národné 
regulačné orgány a Komisia, ukázalo, že 
súčasné požiadavky transparentnosti 
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a pravidlá prístupu k infraštruktúre 
nepostačujú.

a pravidlá prístupu k infraštruktúre 
nepostačujú na zabezpečenie skutočného, 
otvoreného a účinného vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V záujme posilnenia dôvery k trhu 
jeho účastníci si potrebujú byť istí, že 
surové správanie môže byť sankcionované. 
Príslušné orgány by mali mať možnosť 
účinne prešetriť obvinenia zo zneužívania 
trhu. Preto je potrebné, aby príslušné 
orgány mali prístup k údajom 
informujúcim o operatívnych 
rozhodnutiach dodávateľských podnikov. 
Na trhu s plynom sa všetky tieto 
rozhodnutia oznamujú prevádzkovateľom 
prepravnej sústavy vo forme rezervovania 
kapacít, nominácií a realizovaných tokov. 
Prevádzkovatelia prepravnej sústavy by 
mali tieto informácie na určené časové 
obdobie sprístupňovať príslušným 
orgánom. 

(13) V záujme posilnenia dôvery k trhu 
jeho účastníci si potrebujú byť istí, že 
zneužívajúce správanie môže byť náležite
sankcionované. Príslušné orgány by mali 
mať možnosť účinne prešetriť obvinenia zo 
zneužívania trhu. Preto je potrebné, aby 
príslušné orgány mali prístup k údajom 
informujúcim o operatívnych 
rozhodnutiach dodávateľských podnikov. 
Na trhu s plynom sa všetky tieto 
rozhodnutia oznamujú prevádzkovateľom 
prepravnej sústavy vo forme rezervovania 
kapacít, nominácií a realizovaných tokov. 
Prevádzkovatelia prepravnej sústavy by 
mali umožňovať príslušným orgánom 
jednoduchý prístup k týmto dostupným
informáciám na určené časové obdobie. 
Príslušné orgány by mali pravidelne 
sledovať dodržiavanie pravidiel zo strany 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali mať jednoduchý prístup k informáciám od dodávateľských podnikov 
a mali by sledovať, či dodávateľské podniky dodržiavajú pravidlá, s cieľom zabezpečiť 
transparentný a účinný trh bez diskriminácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hospodárska súťaž v prípade 
odberateľov, ktorí patria do kategórie 
domácností, vyžaduje, aby sa dodávateľom 
nebránilo, keď chcú vstúpiť na nové 
maloobchodné trhy. Všetci účastníci trhu 
musia preto poznať pravidlá a povinnosti, 
ktoré riadia dodávateľský reťazec a ktoré 
sa musia zladiť s cieľom zvýšiť integráciu 
trhu Spoločenstva.

(14) Hospodárska súťaž v prípade 
odberateľov, ktorí patria do kategórie 
domácností, vyžaduje, aby sa dodávateľom 
nebránilo, keď chcú vstúpiť na nové 
maloobchodné trhy. Všetci účastníci trhu 
musia preto poznať pravidlá a povinnosti, 
ktoré riadia dodávateľský reťazec a ktoré 
sa musia zladiť s cieľom zvýšiť integráciu 
trhu Spoločenstva. Príslušné orgány by 
mali pravidelne sledovať dodržiavanie 
pravidiel zo strany účastníkov trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné na vyjasnenie zodpovednosti príslušného orgánu a na 
zabezpečenie presadzovania pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
ODÔVODNENIE 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Prístup k zásobníkom plynu 
a zariadeniam LNG je nedostatočný, 
a preto sa musia zlepšiť pravidlá. Na 
základe monitorovania Európskou 
skupinou regulátorov pre elektrickú 
energiu a plyn (ERGEG) sa dospelo 
k záveru, že dobrovoľné usmernenia pre 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
týkajúce sa osvedčených postupov 
v prípade prístupu tretích strán odsúhlasené 
všetkými zainteresovanými stranami na 
Madridskom fóre, sa uplatňujú 

(15) Prístup k zásobníkom plynu 
a zariadeniam LNG je nedostatočný, 
a preto sa musia zásadne zlepšiť pravidlá. 
Na základe monitorovania Európskou 
skupinou regulátorov pre elektrickú 
energiu a plyn (ERGEG) sa dospelo 
k záveru, že dobrovoľné usmernenia pre 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
týkajúce sa osvedčených postupov 
v prípade prístupu tretích strán odsúhlasené 
všetkými zainteresovanými stranami na 
Madridskom fóre, sa uplatňujú 
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nedostatočným spôsobom, a preto sa musia 
stať záväznými. 

nedostatočným spôsobom, a preto sa musia 
stať záväznými. 

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zásadne zlepšiť pravidlá týkajúce sa prístupu k zásobníkom plynu 
a zariadeniam LNG, aby sa zabezpečil skutočný vnútorný trh. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 3
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 2f - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn pri plnení 
svojich úloh konzultuje vo veľkej miere, 
v počiatočnom štádiu a otvoreným 
a transparentným spôsobom, predovšetkým 
pri príprave technických a trhových 
predpisov a svojho ročného pracovného 
programu podľa článku 2c ods. 1 a ods. 3, 
všetkých príslušných účastníkov trhu; 
konzultácie sa týkajú dodávateľských 
podnikov, odberateľov, užívateľov sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, 
prevádzkovateľov sústavy LNG a 
prevádzkovateľov zásobníka, ako aj 
príslušných (odvetvových) združení, 
technických orgánov a platforiem 
zainteresovaných strán.

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn pri plnení 
svojich úloh konzultuje vo veľkej miere, 
v počiatočnom štádiu a otvoreným 
a transparentným spôsobom, predovšetkým 
pri príprave technických a trhových 
predpisov a svojho ročného pracovného 
programu podľa článku 2c ods. 1 a ods. 3, 
všetkých príslušných účastníkov trhu; 
konzultácie sa týkajú dodávateľských 
podnikov, odberateľov, spotrebiteľov, 
spotrebiteľských organizácií, užívateľov 
sústavy, prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, prevádzkovateľov sústavy LNG a 
prevádzkovateľov zásobníka, ako aj
príslušných (odvetvových) združení, 
technických orgánov a platforiem 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť účinný a rôznorodý konzultačný proces. Preto treba konzultovať aj 
spotrebiteľov a spotrebiteľské organizácie, pretože sú dôležitými zúčastnenými stranami 
pretože sú dôležitými zúčastnenými stranami ako koncoví užívatelia zemného plynu z radov 
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domácností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 3
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 2h - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
podporujú prevádzkové mechanizmy s 
cieľom zabezpečenia optimálneho riadenia 
siete a podpory rozvoja výmen energie, 
prideľovanie cezhraničnej kapacity 
prostredníctvom implicitných aukcií 
a integráciu vyrovnávajúcich 
mechanizmov.

2. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
podporujú prevádzkové mechanizmy s 
cieľom zabezpečenia optimálneho riadenia 
siete a podpory rozvoja výmen energie, 
prideľovanie cezhraničnej kapacity 
prostredníctvom implicitných aukcií 
a integráciu vyrovnávajúcich 
mechanizmov. Členské štáty sieť 
podporujú a monitorujú. 

Or. en

Odôvodnenie

Podpora siete zo strany členských štátov a ich povinnosť monitorovať jej účinnosť je veľmi 
dôležitá pre zabezpečenie skutočného cezhraničného vnútorného trhu a spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 4
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 3 - odsek 1 - pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Tarify pre užívateľov siete sa stanovia 
samostatne a nezávisle podľa bodov vstupu 
do prepravnej sústavy a bodov výstupu 
z nej. Sieťové poplatky sa nestanovujú na 
zmluvnom základe.“

„Tarify pre užívateľov siete sa stanovia 
samostatne a nezávisle podľa bodov vstupu 
do prepravnej sústavy a bodov výstupu 
z nej. Sieťové poplatky sa nestanovujú na 
zmluvnom základe. Prístup k sieti je 
nediskriminačným spôsobom otvorený pre 
nových účastníkov.“
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Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť transparentnú a účinnú hospodársku súťaž s rovnakými príležitosťami 
a bez diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 6
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 4a - odsek 1 - písmeno (b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ponúkajú služby zlučiteľné 
s využívaním vzájomne prepojených 
prepravných sústav pre plyn a uľahčujú
prístup prostredníctvom spolupráce 
s prevádzkovateľom prepravnej sústavy;

b) ponúkajú služby zlučiteľné 
s využívaním vzájomne prepojených 
prepravných sústav pre plyn a umožňujú 
jednoduchý prístup prostredníctvom 
spolupráce s prevádzkovateľom prepravnej 
sústavy;

Or. en

Odôvodnenie

Jednoduchý prístup je dôležitý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 6
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 4a - odsek 1 - písmeno (c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) uverejňujú príslušné informácie, najmä 
údaje o využívaní a dostupnosti služieb 
v časovom rámci zlučiteľnom 
s prijateľnými obchodnými potrebami 
užívateľov zásobníkov a zariadení LNG.

c) uverejňujú príslušné informácie, najmä 
údaje o využívaní a dostupnosti služieb 
v časovom rámci zlučiteľnom 
s prijateľnými obchodnými potrebami 
užívateľov zásobníkov a zariadení LNG. 
Na zverejnenie potrebných informácií 
dohliada príslušný orgán. 
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Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby príslušný orgán dohliadal na zverejňovanie potrebných informácií, aby sa 
zabezpečila účinnosť a presadzovanie pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 8
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 5a - odsek 3 - písmeno (a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prevádzkovateľ sústavy ponúkne 
nevyužitú kapacitu zariadenia LNG a 
zásobníka na primárnom trhu; v prípade 
skladovacích kapacít ju ponúka najmenej 
deň vopred a ako prerušiteľnú, 

a) prevádzkovateľ sústavy bezodkladne
ponúkne nevyužitú kapacitu zariadenia 
LNG a zásobníka na primárnom trhu; v 
prípade skladovacích kapacít ju ponúka 
najmenej deň vopred a ako prerušiteľnú, 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je predísť nahromadeniu plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 9 - PÍSMENO (C)
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 6 - odsek 7 - pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
uverejňujú ex-ante a ex-post informácie 
o ponuke a dopyte, na základe nominácií, 
predpovedí a uskutočnených prítokov do 
sústavy a odtokov z nej. Stupeň 
podrobnosti informácií, ktoré sa 
uverejňujú, odráža informácie, ktoré má 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy 

7. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
uverejňujú ex-ante a ex-post informácie 
o ponuke a dopyte, na základe nominácií, 
predpovedí a uskutočnených prítokov do 
sústavy a odtokov z nej. Stupeň 
podrobnosti informácií, ktoré sa 
uverejňujú, odráža informácie, ktoré má 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy 
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k dispozícii. k dispozícii. Príslušný orgán zabezpečí 
zverejnenie potrebných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby príslušný orgán zabezpečil zverejnenie potrebných informácií, aby sa zaistila 
transparentnosť a otvorenosť na trhu s plynom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 10
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 6a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý prevádzkovateľ zariadení LNG 
a zásobníkov pravidelne, priebežne a 
štandardizovaným spôsobom 
zrozumiteľným užívateľovi zverejňuje k 
poskytovaným službám informácie o 
zmluvných a dostupných kapacitách 
zásobníka a zariadenia LNG na číselnom 
základe. 

2. Každý prevádzkovateľ zariadení LNG 
a zásobníkov pravidelne, priebežne a 
štandardizovaným spôsobom 
zrozumiteľným užívateľovi zverejňuje k 
poskytovaným službám informácie o 
zmluvných a dostupných kapacitách 
zásobníka a zariadenia LNG na číselnom 
základe. Príslušný orgán zabezpečí 
zverejnenie potrebných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby príslušný orgán zabezpečil zverejnenie potrebných informácií, aby sa zaistila 
transparentnosť a otvorenosť na trhu s plynom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
ČLÁNOK 1 - BOD 13
Nariadenie ES č. 1775/2005)
Článok 8a - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty s cieľom uľahčiť vývoj dobre 
fungujúcich a transparentných 
cezhraničných maloobchodných trhov na 
regionálnej úrovni a na úrovni 
Spoločenstva zabezpečia, aby sa úlohy 
a povinnosti prevádzkovateľov prepravnej
sústavy, prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, dodávateľských podnikov 
a odberateľov a v prípade potreby 
ostatných účastníkov trhu zadefinovali 
vzhľadom na zmluvné dojednania, záväzok 
odberateľom, pravidlá výmeny informácií 
a vyrovnania, zodpovednosť za vlastníctvo 
údajov a odpočet. 

Členské štáty s cieľom uľahčiť vývoj dobre 
fungujúcich, účinných a transparentných 
cezhraničných maloobchodných trhov na 
regionálnej úrovni a na úrovni 
Spoločenstva zabezpečia, aby sa úlohy 
a povinnosti prevádzkovateľov prepravnej 
sústavy, prevádzkovateľov distribučnej 
sústavy, dodávateľských podnikov 
a odberateľov a v prípade potreby 
ostatných účastníkov trhu zadefinovali 
vzhľadom na zmluvné dojednania, záväzok 
odberateľom, pravidlá výmeny informácií 
a vyrovnania, zodpovednosť za vlastníctvo 
údajov a odpočet. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby boli cezhraničné maloobchodné trhy aj účinné.


	706972sk.doc

