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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady slúži na vykonávanie rozhodnutí prijatých Radou 
a Európskym parlamentom, ktorý vo svojom uznesení z 10. júla 2007 vyjadril silnú politickú 
podporu spoločnej energetickej politike. Táto politika si vyžaduje:

 efektívne oddelenie dodávateľských a výrobných/ťažobných činností od prevádzky 
siete;

 ďalšiu harmonizáciu právomocí a väčšiu nezávislosť národných energetických 
regulačných orgánov;

 zavedenie nezávislého mechanizmu pre spoluprácu medzi národnými regulačnými 
orgánmi;

 vytvorenie mechanizmu pre prevádzkovateľov prenosových/prepravných sústav na 
zlepšenie koordinácie sieťových operácií a bezpečnosti siete, cezhraničného obchodu 
a prevádzky siete;

 väčšiu transparentnosť operácií na energetickom trhu.

Nariadením sa vytvárajú praktické podmienky na dosiahnutie uvedených cieľov zriadením 
Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov na monitorovanie plnenia úloh Európskej 
siete prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre elektrickú energiu. Vykonávaním nariadenia 
sa vytvoria podmienky na zlepšenie hospodárskej súťaže, lepšiu kvalitu dodávok, úspory 
energie a zvýšenie energetickej bezpečnosti.
Elektrická energia sa výrazne líši od ostatných komodít, pretože je sieťovým produktom, 
ktorý nie je možné skladovať alebo jeho uskladnenie je veľmi nákladné. Práve preto si 
energetické hospodárstvo vyžaduje zavedenie nezávislého mechanizmu pre spoluprácu a 
rozhodovanie na úrovni národných regulačných orgánov a reguláciu v rámci európskeho trhu. 
Z tohto dôvodu má opodstatnenie zavedenie formálnych štruktúr pre spoluprácu v tejto oblasti 
v zmysle pozmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu 
do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie. Týmito zmenami sa neriešia všetky 
problémy cezhraničnej výmeny elektrickej energie, zavádzajú sa však nimi opatrenia, ktorými 
by sa v obmedzenej miere mala zvýšiť účinnosť a prevádzka siete by sa mala prispôsobiť 
potrebám trhu. Podrobnými technickými a trhovými predpismi, ktoré boli zahrnuté do úloh 
Európskej siete prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre elektrickú energiu a do činností 
agentúry monitorujúcej vykonávanie týchto úloh, by sa mala zabezpečiť pridaná hodnota pre 
európske hospodárstvo. Uvedené opatrenia by mali napomôcť vytvorenie dobre fungujúcich 
a transparentných cezhraničných maloobchodných a veľkoobchodných trhov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie, by 
malo napomôcť reguláciu vnútorného trhu s elektrickou energiou, s náležitým ohľadom na 
záujmy spotrebiteľov a prevádzkovateľov, a to prostredníctvom:

 nižších nákladov na prenos/prepravu a väčšej konkurencieschopnosti, aby sa energia 
mohla poskytovať spotrebiteľom za nižšie ceny a zároveň aby bola zaručená stabilita a 
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bezpečnosť dodávok energie;

 zriadenia Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov a Európskej siete 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre elektrickú energiu prostredníctvom 
koordinácie národných prenosových/prepravných sústav. Týmto by sa malo 
zabezpečiť lepšie fungovanie európskeho trhu a národných systémov znížením strát 
pri prenose/preprave energie a podporou rozvoja malej energetiky založenej na 
obnoviteľných zdrojoch energie.

 rozvojom sietí pre prenos elektrickej energie, ktorý zároveň povedie k nevyhnutnému 
rozvoju jadrových elektrární, čím sa zabezpečia dodávky energie za pomerne stabilné 
a nízke ceny, v dôsledku čoho sa posilní hospodárska súťaž a rozvoj európskeho 
hospodárstva, pričom sa zároveň znížia emisie CO2. Prudké zvýšenie cien ropy alebo 
plynu a veľká závislosť od politickej situácie pri dodávke týchto surovín by mohli 
ohroziť stabilitu európskeho hospodárstva a viesť k poklesu reálneho príjmu.

Zmena a doplnenie nariadenia teda bude mať priamy vplyv na zlepšenie organizácie trhu s 
elektrickou energiou a prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie, pričom 
výhody, ktoré získajú spotrebitelia, budú určené podrobnými technickými a trhovými 
predpismi, ktoré sú spresnené a presadzované v tomto nariadení, a ich riadnym vykonávaním.

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 – pozmeňujúci akt
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 s elektrickou energiou a vytvorenia 
rovnakých podmienok pre všetky 
energetické spoločnosti v Spoločenstve. 
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o vyhliadkach 
vnútorného trhu s plynom a elektrickou 
energiou a oznámenie Komisie 
„Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia 

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade pod názvom 
„Energetická politika pre Európu“ sa 
zdôraznil význam dokončenia vnútorného 
trhu s elektrickou energiou a vytvorenia 
rovnakých podmienok pre všetky 
energetické spoločnosti v Spoločenstve. 
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade o vyhliadkach 
vnútorného trhu s plynom a elektrickou 
energiou a oznámenie Komisie 
„Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia 
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(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.

(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, a nie iba dobre fungujúci trh. Je 
dôležité, aby existoval trh, ktorý je otvorený pre nové subjekty a aby hospodárska súťaž bola 
účinná pre všetkých účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Potrebná je najmä zvýšená 
spolupráca a koordinácia medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej 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 
prenosových 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. 

(6) Potrebná je najmä zvýšená 
spolupráca a koordinácia medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej 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 prenosových 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
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Odôvodnenie

Transparentný cezhraničný prístup k prepravným sieťam má rozhodujúci význam pre 
vytvorenie účinného a otvoreného trhu. Nedostatočne transparentný prístup môže vytvoriť 
prekážky a ovplyvniť úroveň hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V snahe zabezpečiť optimálne 
riadenie elektrických prenosových sietí 
a možné obchodovanie s elektrinou 
a dodávky elektriny cezhraničným 
maloobchodným odberateľom 
v Spoločenstve mala by sa zriadiť 
Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej 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 
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.

(7) V snahe zabezpečiť optimálne 
riadenie elektrických prenosových sietí 
a možné obchodovanie s elektrinou 
a dodávky elektriny cezhraničným 
maloobchodným odberateľom 
v Spoločenstve mala by sa zriadiť 
Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej 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 
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. 



PA\707314SK.doc 7/13 PE402.507v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Podpora spolupráce na regionálnej úrovni zo strany členských štátov a povinnosť 
monitorovať účinnosť siete majú veľký význam pri zabezpečovaní skutočného cezhraničného 
vnútorného trhu a spolupráce. Okrem toho, účinné oddelenie vlastníctva nie je nevyhnutnou 
podmienkou na zabezpečenie regionálnej spolupráce. Spolupráca môže existovať a byť 
efektívna aj bez oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Čo sa týka konzultačného procesu, 
spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie 
by sa mali ráznejšie zapájať do plnenia 
úloh Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu, 
najmä pri vypracúvaní technických a 
trhových predpisov a jej ročného 
pracovného programu.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie by sa takisto mali zapájať do konzultačného 
procesu, pretože sú dôležitými zúčastnenými stranami, keďže sú konečnými spotrebiteľmi v 
domácnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti situácie týkajúcej sa celej 
elektrickej prenosovej siete v Európe by 
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Komisia mala vypracovať, zverejniť a 
aktualizovať plán elektrickej siete v 
Európe. Do tohto plánu by mali byť
zahrnuté všetky elektrické prenosové siete 
a možné regionálne prepojenia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala vypracovať, zverejniť a aktualizovať plán elektrickej siete v Európe vrátane 
možných regionálnych prepojení, s cieľom zabezpečiť transparentnosť, lepšiu informovanosť 
o energetických dierach (nedostatku prepravných sietí alebo prepojení) a byť schopná 
navrhnúť nové cezhraničné prepojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(9) Monitorovanie trhu, ktoré 
v posledných rokoch vykonali národné 
regulačné orgány a Komisia, ukázalo, že 
súčasné požiadavky transparentnosti 
a pravidlá prístupu k infraštruktúre 
nepostačujú na zabezpečenie skutočného, 
otvoreného a účinného vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V záujme posilnenia dôvery k trhu 
jeho účastníci si potrebujú byť istí, že 

(11) V záujme posilnenia dôvery k trhu 
jeho účastníci si potrebujú byť istí, že 
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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 elektrickou energiou mnohé 
závažné rozhodnutia prijímajú výrobcovia, 
ktorí by mali na určené časové obdobie 
sprístupňovať tieto informácie príslušným 
orgánom. Od tejto povinnosti by sa mali 
oslobodiť malí výrobcovia, ktorí nemajú 
reálnu možnosť narušiť trh.

surové správanie môže byť účinne 
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 elektrickou energiou mnohé 
závažné rozhodnutia prijímajú výrobcovia, 
ktorí by mali na určené časové obdobie 
sprístupňovať tieto informácie príslušným 
orgánom a umožňovať, aby boli ľahko 
dostupné. Príslušné orgány by okrem toho 
mali pravidelne monitorovať dodržiavanie 
pravidiel prevádzkovateľmi sústav. Od 
tejto povinnosti by sa mali oslobodiť malí 
výrobcovia, ktorí nemajú reálnu možnosť 
narušiť trh.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali mať ľahký prístup k dôležitým informáciám od dodávateľských 
podnikov, pričom monitorujú dodržiavanie pravidiel dodávateľskými podnikmi s cieľom 
zabezpečiť nediskriminačný, transparentný a účinný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) 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.

(12) 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 monitorovať dodržiavanie 
pravidiel účastníkmi trhu.
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Or. en

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné na objasnenie zodpovednosti doplnkového orgánu a na 
zabezpečenie dodržiavania pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 3
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 2c odsek 3 písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pravidlá pripojenia a prístupu k 
sieti;

b) pravidlá pripojenia a prístupu k sieti 
so zreteľom na ochranu záujmov 
jednotlivých spotrebiteľov a malých a 
stredných podnikov;

Or. pl

Odôvodnenie

Jednotliví spotrebitelia a malé a stredné podniky sú na trhu s energiou často diskriminované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 3
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 2c odsek 3 písmeno g)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) pravidlá obchodovania; g) pravidlá obchodovania, so 
zreteľom na ochranu záujmov 
jednotlivých spotrebiteľov a malých a 
stredných podnikov;

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 3
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 2c odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
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 výroby 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.

Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
každé dva roky uverejní 20-ročný plán 
investícií do siete pre celé Spoločenstvo.
Tento plán investícií obsahuje modelovanie 
integrovanej siete, rozvojový scenár, 
správu o primeranosti výroby 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.

Or. pl

Odôvodnenie

Investície vo veľkom rozsahu a budovanie príslušných sietí si v mnohých prípadoch vyžadujú 
viac ako 10 rokov od plánovania po dokončenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 3
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 2f odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
pri plnení svojich úloh konzultuje vo 
veľkej miere, v počiatočnom štádiu 
a otvoreným a transparentným spôsobom, 
predovšetkým pri príprave technických 

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

a trhových predpisov a svojho ročného 
pracovného programu podľa článku 2c ods. 
1 a ods. 3, všetkých príslušných účastníkov 
trhu; konzultácie sa týkajú dodávateľských 
a výrobných podnikov, odberateľov, 
spotrebiteľov a spotrebiteľských 
organizácií, užívateľov sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ako 
aj príslušných (odvetvových) združení, 
technických orgánov a platforiem 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť účinný a rôznorodý konzultačný postup. Z tohto dôvodu by sa malo 
konzultovať aj so spotrebiteľmi a spotrebiteľskými organizáciami, pretože sú dôležitými 
zúčastnenými stranami, keďže sú konečnými spotrebiteľmi elektrickej energie v 
domácnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 3
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 2h odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Podpora siete zo strany členských štátov a povinnosť monitorovať účinnosť siete majú veľký 
význam pri zabezpečovaní skutočného cezhraničného vnútorného trhu a spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 bod 7
Nariadenie ES č. 1228/2003
Článok 7a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. 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.

1. 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

Týmto PDN sa má zabezpečiť, aby aj cezhraničné maloobchodné trhy fungovali účinne.
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