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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovaná smernica mení a dopĺňa smernicu 2003/55 a týka sa „spoločných pravidiel pre 
vnútorný trh so zemným plynom“. Je súčasťou tzv. energetického balíka (trhy EÚ s elektrinou 
a plynom: tretí legislatívny balík), ktorý Komisia navrhla v septembri 2007. Váš spravodajca 
víta päť návrhov, ktoré sú súčasťou balíka, a balík vo všeobecnosti podporuje, pretože je 
veľmi dôležitý pre vytvorenie skutočného vnútorného trhu EÚ s energiou. Cieľom návrhov je 
dosiahnuť bezpečnosť dodávok a zachovať transparentnosť cien a ich prepojenie na 
konkurencieschopné trhy, čo bude prínosom pre všetkých odberateľov v Európe. Cieľom je 
inými slovami podporiť a ďalej rozvinúť prebiehajúci proces liberalizácie v Európe, ktorý 
spravodajca veľmi podporuje. 

Napriek tomu, že spravodajca tento návrh podporuje, domnieva sa, že jestvuje priestor na 
ďalšie zlepšovanie, predovšetkým čo sa týka ochrany spotrebiteľa, a navrhuje preto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v nasledujúcich oblastiach:

 Pre spravodajcu a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je veľkou prioritou 
cenovo dostupný a jednoduchý prístup k energii pre všetkých európskych 
spotrebiteľov. Veľmi dôležité sú preto opatrenia na ochranu odberateľov v sektore 
plynárenstva. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť odberateľom možnosť 
jednoduchým spôsobom a bez dodatočných nákladov zmeniť dodávateľa a tiež 
možnosť ľahkého prístupu k údajom o svojej spotrebe a k ďalším údajom. 
Spravodajca ďalej podporuje požiadavky z roku 2006 (uvedené v smernici 2006/32/ES 
o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách) 
a nalieha na členské štáty, aby zaviedli systémy inteligentného merania a zabezpečili, 
že zálohové platby odberateľov budú primerané a budú zohľadňovať ich skutočnú 
spotrebu.

 Aby zabezpečili vykonávanie opatrení na ochranu odberateľov uvedených v prílohe A, 
národné regulačné orgány musia zabezpečiť účinnú implementáciu a uplatňovanie 
týchto opatrení. Národné regulačné orgány tento proces sledujú a v prípade 
nedodržiavania pravidiel ukladajú príslušné sankcie. Kľúčovým cieľom pre 
plynárenské podniky by mala byť kvalita služieb. 

 Návrh Komisie udeľuje regulačným orgánom plnú nezávislosť. Vo  väčšine súdnych 
systémov v rámci Európskej únie budú môcť súdy skúmať jedine to, či regulačný 
orgán dodržal pri rozhodovaní správny postup, ale nebudú môcť rozhodovať o 
podstate rozhodnutia. Spravodajca sa obáva, že regulačný orgán by tým získal „bianko 
šek“, čo je v rozpore so všeobecnými zásadami kontroly a rovnováhy. 

 Podľa názoru spravodajcu je možné bezpečnosť dodávok, z ktorej by mali európski 
spotrebitelia prospech, najlepšie dosiahnuť tým spôsobom, že sa predíde koncentrácii 
trhu a zabezpečí vybudovanie efektívneho trhu na obchod s energiou. Medzi trhom 
s plynom a trhom s elektrinou sú rozdiely pokiaľ ide o štruktúru. Plynárenský sektor 
sa vyznačuje koncentráciou dodávateľov a dlhodobými zmluvami o dodávke a tiež 
nedostatkom likvidity v smere k odberateľom. Potrebný je preto nový obchodný 
systém a zavedenie povinného obchodovania.
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 Spravodajca vyslovuje silnú podporu stanovisku uvedenému v uznesení Európskeho 
parlamentu z 10. júla 2007 o vyhliadkach vnútorného trhu s plynom a elektrickou 
energiou, a to, že oddelenie vlastníctva prenosu je najúčinnejší prostriedok, ktorým sa 
nediskriminačným spôsobom podporia investície do infraštruktúr.

 Zabezpečenie riadnej implementácie a dodržiavania tejto smernice a implementácia 
druhého energetického balíka sú povinnosťou členských štátov. Spravodajca dôrazne 
vyzýva Komisiu, aby sankcionovala tie členské štáty, ktoré doposiaľ druhý 
energetický balík neimplementovali. 

 Spravodajca ďalej podporuje regionálnu spoluprácu na zaistenie pevnejšieho 
prepojenia plynovodov v Európe. Ak sa má zabezpečiť skutočne fungujúci efektívny 
vnútorný trh, musí byť jednoduchšie ich presmerovať. Členské štáty zabezpečia 
a budú monitorovať regionálnu spoluprácu a zaistia minimálny počet prepojení medzi 
susednými členskými štátmi. 

 V súlade s tým sa musí posilniť aj transparentnosť a zaviesť prísnejšie pravidlá 
týkajúce sa prenosu a uskladňovania plynu a zariadení LNG, aby sa uľahčil príchod 
nových subjektov na trh s plynom.

Spravodajca napokon víta návrh Komisie týkajúci sa ustanovenia o výnimke v oblasti novej 
infraštruktúry (článok 22), avšak v tomto článku by mali byť tiež zahrnuté prepojenia medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami.

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:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ÔDOVODNENIE 8A (nové)

(8a) Aby zabezpečila náležité plnenie 
požiadaviek v oblasti oddelenia vlastníctva, 
Komisia by mala sledovať proces oddelenia 
vlastníctva v členských štátoch a podávať o 
ňom správy Európskemu parlamentu. 
Komisia by mala tiež stíhať členské štáty, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C  , s..
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ktoré do dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice nezaviedli právne predpisy 
v oblasti energetiky. 

Odôvodnenie

Implementácia druhého energetického balíka naznačila, že Komisia by mala podrobnejšie 
sledovať proces transpozície a dátum transpozície tejto smernice členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 14

(14) Zabezpečenie dodávky energie je 
zásadným prvkom verejnej bezpečnosti a je 
preto neodmysliteľne spojené s účinným 
fungovaním európskeho trhu s plynom. Na 
to, aby sa plyn dostal k občanov EÚ, je 
nevyhnutné využívanie siete. Fungujúce trhy 
s plynom a predovšetkým sietí a iné aktíva 
súvisiace s dodávkou plynu sú nevyhnutné 
pre verejnú bezpečnosť, 
konkurencieschopnosť hospodárstva 
a blahobyt občanov Spoločenstva. Komisia 
sa domnieva, že odvetvie plynárenských 
prepravných sústav má pre Spoločenstvo 
mimoriadny význam a že sú preto potrebné, 
bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné 
záväzky Spoločenstva, dodatočné ochranné 
opatrenia vzhľadom na vplyv tretích krajín, 
aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu 
verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 
a blahobytu občanov Spoločenstva. Takéto 
opatrenia sú takisto potrebné na 
zabezpečenie dodržiavania predpisov 
o efektívnom oddelení.

(14) Zabezpečenie dodávky energie je 
zásadným prvkom verejnej bezpečnosti a je 
preto neodmysliteľne spojené s účinným 
fungovaním európskeho trhu s plynom. Na 
to, aby sa plyn dostal k občanov EÚ, je 
nevyhnutné využívanie siete. Fungujúce 
otvorené trhy s plynom so skutočnými 
možnosťami obchodovania a predovšetkým 
siete a iné aktíva súvisiace s dodávkou plynu 
sú nevyhnutné pre verejnú bezpečnosť, 
konkurencieschopnosť hospodárstva 
a blahobyt občanov Spoločenstva. Komisia 
sa domnieva, že odvetvie plynárenských 
prepravných sústav má pre Spoločenstvo 
mimoriadny význam a že sú preto potrebné, 
bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné 
záväzky Spoločenstva, dodatočné ochranné 
opatrenia vzhľadom na vplyv tretích krajín, 
aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu 
verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 
a blahobytu občanov Spoločenstva. Takéto 
opatrenia sú takisto potrebné na 
zabezpečenie dodržiavania predpisov 
o efektívnom oddelení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 15

Je potrebné zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľov sústavy zásobníkov, aby 
sa zlepšil prístup tretích strán k zásobníkom, 
ktoré sú technicky a/alebo hospodársky 
nevyhnutné na zabezpečovanie účinného 
prístupu k sústave dodávok odberateľom. Je 

Je potrebné zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľov sústavy zásobníkov, aby 
sa zlepšil prístup tretích strán k zásobníkom, 
ktoré sú technicky a/alebo hospodársky 
nevyhnutné na zabezpečovanie účinného 
prístupu k sústave dodávok odberateľom. Je 
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preto vhodné, aby zásobníky prevádzkovali 
právne oddelené subjekty, ktoré majú 
efektívne rozhodovacie práva k aktívam 
potrebným na udržiavanie, prevádzku 
a rozvoj zásobníkov. Takisto je potrebné 
zvýšiť transparentnosť vzhľadom na 
skladovaciu kapacitu, ktorá sa ponúka tretím 
stranám, uložením povinnosti členským 
štátom vytvoriť a zverejniť nediskriminačný, 
jasný rámec, ktorým sa stanovuje vhodný 
regulačný režim uplatniteľný na zásobníky.

preto vhodné, aby zásobníky prevádzkovali 
právne oddelené subjekty, ktoré majú 
efektívne rozhodovacie práva k aktívam 
potrebným na udržiavanie, prevádzku 
a rozvoj zásobníkov. Takisto je potrebné 
efektívne zvýšiť transparentnosť vzhľadom 
na skladovaciu kapacitu, ktorá sa ponúka 
tretím stranám, uložením povinnosti 
členským štátom vytvoriť a zverejniť 
nediskriminačný, jasný rámec, ktorým sa 
stanovuje vhodný regulačný režim 
uplatniteľný na zásobníky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE16

(16) Nediskriminačný prístup k distribučnej 
sieti vymedzuje prístup k odberateľom na 
maloobchodnej úrovni. Priestor pre 
diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup tretích 
strán a investície, je však menej významný 
na distribučnej úrovni ako na úrovni 
prepravy, pretože na distribučnej úrovni je 
preťaženie a vplyv záujmov ťažby vo 
všeobecnosti menej významný ako na úrovni 
prepravy. Okrem toho sa funkčné oddelenie 
prevádzkovateľov distribučných sústav stalo 
podľa smernice 2003/55/ES povinným až od 
1. júla 2007 a jeho účinky na vnútorný trh sa 
ešte musia zhodnotiť. Pravidlá právneho 
a funkčného oddelenia, ktoré platia 
v súčasnosti, môžu viesť k efektívnemu 
oddeleniu za predpokladu, že sú jasnejšie 
vymedzené, správnym spôsobom 
implementované a starostlivo monitorované. 
Na vytvorenie rovnakých podmienok na 
úrovni maloobchodu by sa teda mala činnosť 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy 
monitorovať tak, aby sa zabránilo 
využívaniu ich vertikálnej integrácie, pokiaľ 
ide o ich konkurenčné postavenie na trhu, 
najmä vo vzťahu k malým domácim i 
nedomácim odberateľom. 

(16) Nediskriminačný prístup k distribučnej 
sieti vymedzuje prístup k odberateľom na 
maloobchodnej úrovni. Priestor pre 
diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup tretích 
strán a investície, je však menej významný 
na distribučnej úrovni ako na úrovni 
prepravy, pretože na distribučnej úrovni je 
preťaženie a vplyv záujmov ťažby vo 
všeobecnosti menej významný ako na úrovni 
prepravy. Okrem toho sa funkčné oddelenie 
prevádzkovateľov distribučných sústav stalo 
podľa smernice 2003/55/ES povinným až od 
1. júla 2007 a jeho účinky na vnútorný trh sa 
ešte musia zhodnotiť. Pravidlá právneho 
a funkčného oddelenia, ktoré platia 
v súčasnosti, môžu viesť k efektívnemu 
oddeleniu za predpokladu, že sú jasnejšie 
vymedzené, správnym spôsobom 
implementované a starostlivo monitorované. 
Na vytvorenie rovnakých podmienok na 
úrovni maloobchodu a skutočného trhu by 
sa teda mala činnosť prevádzkovateľov 
distribučnej sústavy monitorovať tak, aby sa 
zabránilo využívaniu ich vertikálnej 
integrácie, pokiaľ ide o ich konkurenčné 
postavenie na trhu, najmä vo vzťahu k 
malým domácim i nedomácim odberateľom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 21A (nové)
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(21a) Štrukturálna nepružnosť trhu 
s plynom, ktorá je dôsledkom koncentrácie 
dodávateľov, dlhodobých zmlúv 
o dodávkach a nedostatočnej liquidity 
v smere k odberateľom, vytvára 
neprehľadnú štruktúru cien.Na 
sprehľadenie štruktúry nákladov je 
potrebná väčšia miera transparentnosti 
a mala by sa preto zaviesť povinnosť 
obchodovať.

Odôvodnenie

Cieľom je uľahčenie prístupu na trh novým a menším plynárenským podnikom a zvýšenie 
transparentnosti na trhu s plynom a v oblasti cien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 23

(23) Požiadavky služby vo verejnom 
záujme a spoločné minimálne štandardy, 
ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej 
posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci 
odberatelia mali prospech z hospodárskej 
súťaže. Kľúčovým aspektom pri dodávke 
odberateľom je prístup k údajom 
o spotrebe a odberatelia musia mať 
prístup k ich údajom, aby mohli vyzvať 
konkurentov na predloženie ponuky na 
základe týchto údajov. Odberatelia by 
takisto mali mať právo na náležité 
informácie o svojej spotrebe energie. 
Pravidelne predkladané informácie 
o nákladoch na energiu podnietia úsporu 
energie, pretože odberateľom poskytnú 
priamu spätnú väzbu o vplyve investícií 
do energetickej účinnosti a zmeny 
správania. 

(23) Požiadavky služby vo verejnom záujme 
a spoločné minimálne štandardy, ktoré 
z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s 
cieľom zabezpečiť, aby všetci odberatelia 
mali prospech z hospodárskej súťaže. 
Kľúčovým aspektom pri dodávke 
odberateľom je prístup k údajom o spotrebe 
a odberatelia musia mať prístup k ich 
údajom, aby mohli vyzvať konkurentov na 
predloženie ponuky na základe týchto 
údajov. Odberatelia by takisto mali mať 
právo na náležité informácie o svojej 
spotrebe energie a zálohové platby by mali 
byť primerané a zodpovedať ich skutočnej 
spotrebe plynu. Pravidelne predkladané 
informácie o nákladoch na energiu podnietia 
úsporu energie, pretože odberateľom 
poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve 
investícií do energetickej účinnosti a zmeny 
správania. 
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Odôvodnenie

Odberatelia platia za plyn doprede, napríklad každý mesiac. Výška tejto platby často 
nezodpovedá skutočnej spotrebe odberateľa. Energetické spoločnosti takto získavajú od 
odberateľov bezúročný úver. V čase nových technológií, ako je inteligentné meranie, môžu 
energetické spoločnosti požadovať primeranejšie platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 23A (nové)

(23a) Členské štáty by mali zabezpečiť 
náležité zavedenie individuálnych meracích 
zariadení (inteligentné meranie) v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie 
a energetických službách, a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS1, aby 
poskytli odberateľom presné informácie 
o spotrebe energie a zabezpečili energetickú 
účinnosť konečného využitia energie.
1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.

Odôvodnenie

Inteligentné meracie zariadenie poskytujú odberateľom lepší prehľad o ich skutočnej spotrebe 
plynu a prispievajú preto k uvážlivejšiemu využívaniu plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 24

(24) V snahe prispieť k bezpečnosti dodávok 
a zároveň zachovať duch súdržnosti medzi 
členskými štátmi, najmä v prípade krízy v 
energetických dodávkach, je dôležité 
zabezpečiť rámec spolupráce v oblasti 
regionálnej súdržnosti.

(24) V snahe prispieť k bezpečnosti dodávok 
a zároveň zachovať duch súdržnosti medzi 
členskými štátmi, najmä v prípade krízy v 
energetických dodávkach, je dôležité 
zabezpečiť efektívny rámec spolupráce v 
oblasti regionálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 25

(25) Členské štáty by mali s cieľom vytvoriť 
vnútorný trh s plynom posilňovať integráciu 
svojich národných trhov a spoluprácu 
prevádzkovateľov sietí na európskej 

(25) Členské štáty by mali s cieľom vytvoriť 
vnútorný trh s plynom zabezpečovať a 
monitorovať integráciu svojich národných 
trhov a spoluprácu prevádzkovateľov sietí na 
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a regionálnej úrovni. európskej a regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 5a odsek 3 (smernica 2003/55/ES)

3. Komisia bude informovaná o tejto 
spolupráci. 

3. Komisia bude informovaná o tejto 
spolupráci, bude ju monitorovať a podávať 
o nej správy Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 5b (smernica 2003/55/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 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 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 spolupráca, spĺňa 
definíciu zemepisných oblastí zo strany 
Komisie v súlade s článkom 2h ods. 3 
nariadenia (ES) č. 1775/2005/ES.“

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 12
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 8 odsek 1 písmeno a) (smernica 2003/55/ES)

 (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 

(a) prevádzkuje, udržiava a rozvíja 
bezpečné, spoľahlivé a účinné prepravné 
zariadenia, zásobníky alebo zariadenia LNG, 
aby pre nové subjekty zabezpečil otvorený 
trh, za hospodárnych podmienok s náležitým 
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energetickú účinnosť a výskum a inovácie, 
najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prieniku 
obnoviteľných energií a šírenia 
nízkouhlíkových technológií;

ohľadom na životné prostredie a podporuje 
energetickú účinnosť a výskum a inovácie, 
najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prieniku 
obnoviteľných energií a šírenia 
nízkouhlíkových technológií;

Odôvodnenie

Mal by byť zaručený prístup na trh pre menšie a nové spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 6A (nový)

Článok 8a (nový) (smernica 2003/55/ES)

(6a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 8a
Členské štáty individuálne alebo spoločne 
zabezpečia, aby sa na základe meraní na 
vnútroštátnej úrovni na transparentnej 
burze obchodovalo minimálne s 20 % 
celkového množstva zemného plynu, s 
ktorým sa obchoduje na velkoobchodnom 
trhu. Členské štáty musia zaručiť, aby sa 
táto povinnosť vzťahovala rovnako na 
všetkých prevádzkovateľov na trhu.

Odôvodnenie

Cieľom je uľahčenie prístupu na trh pre nové a menšie plynárenské podniky a zvýšenie 
transparentnosti na trhu s plynom a v oblasti cien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 13

Článok 22 odsek 3 zarážka 1 (smernica 2003/55/ES) 

3. O výnimkách uvedených v odsekoch 1 a 2 
môže podľa jednotlivého prípadu 
rozhodovať regulačný orgán uvedený v 
kapitole VIa. Ak sa príslušná infraštruktúra 
nachádza na území viac ako jedného 
členského štátu, úlohy udelené regulačnému 
orgánu týmto článkom vykonáva agentúra.

3. O výnimkách uvedených v odsekoch 1 a 2 
rozhoduje podľa jednotlivého prípadu 
regulačný orgán uvedený v kapitole VIa. Ak 
sa príslušná infraštruktúra nachádza na 
území viac ako jedného členského štátu, 
úlohy udelené regulačnému orgánu týmto 
článkom vykonáva agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 14
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Článok 24b písmeno a) (smernica 2003/55/ES)

(a) podpora, v úzkej spolupráci s agentúrou, 
regulačnými orgánmi ostatných členských 
štátov a Komisiou, konkurencieschopného, 
bezpečného a environmentálne udržateľného 
vnútorného trhu s plynom v rámci 
Spoločenstva a efektívne otvorenie trhu pre 
všetkých odberateľov a dodávateľov 
v Spoločenstve;

(a) podpora, v úzkej spolupráci s agentúrou, 
regulačnými orgánmi ostatných členských 
štátov a Komisiou, konkurencieschopného, 
transparentného, bezpečného 
a environmentálne udržateľného vnútorného 
trhu s plynom v rámci Spoločenstva 
a efektívne otvorenie trhu pre všetkých 
odberateľov a dodávateľov v Spoločenstve;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24b písmeno b) (smernica 2003/55/ES) 

(b) rozvoj konkurencieschopných a správne 
fungujúcich regionálnych trhov v rámci 
Spoločenstva v súvislosti s dosiahnutím 
cieľa uvedeného v písmene a); 

(b) rozvoj konkurencieschopných a správne 
a efektívne fungujúcich regionálnych trhov 
v rámci Spoločenstva v súvislosti s 
dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a); 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24b písmeno d) (smernica 2003/55/ES) 

(d) zabezpečenie rozvoja bezpečných, 
spoľahlivých a účinných sústav, ktoré 
podporujú energetickú účinnosť, vhodnosť 
sústavy a výskum a inováciu na uspokojenie 
dopytu a rozvoj inovačných obnoviteľných 
a nízkouhlíkových technológií 
v krátkodobom i dlhodobom horizonte;

(d) zabezpečenie rozvoja bezpečných, 
transparentných, spoľahlivých a účinných 
sústav, ktoré podporujú energetickú 
účinnosť, vhodnosť sústavy a výskum 
a inováciu na uspokojenie dopytu a rozvoj 
inovačných obnoviteľných 
a nízkouhlíkových technológií 
v krátkodobom i dlhodobom horizonte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24c odsek 1 písmeno i) (smernica 2003/55/ES) 

(i) monitorovať úroveň otvorenia trhu 
a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej 
a maloobchodnej úrovni vrátane výmen 
zemného plynu, cien pre domácnosti, miery 
zmien dodávateľa, miery odpájania 
a sťažností domácností v dohodnutom 
formáte, ako aj narušenia alebo obmedzenia 

(i) monitorovať úroveň efektívneho
otvorenia trhu a hospodárskej súťaže na 
veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 
vrátane výmen zemného plynu, cien pre 
domácnosti, miery zmien dodávateľa, 
primeranosti zálohových platieb, ktoré 
majú zodpovedať skutočnej spotrebe, miery 
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hospodárskej súťaže v spolupráci s orgánmi 
hospodárskej súťaže, vrátane poskytovania 
príslušných informácií a predkladania 
náležitých prípadov do pozornosti 
príslušným orgánom hospodárskej súťaže;

odpájania a sťažností domácností 
v dohodnutom formáte, ako aj narušenia 
alebo obmedzenia hospodárskej súťaže 
v spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže, 
vrátane poskytovania príslušných informácií 
a predkladania náležitých prípadov do 
pozornosti príslušným orgánom 
hospodárskej súťaže; 

Odôvodnenie

Odberatlie platia za plyn dopredu, napríklad každý mesiac. Výška tejto platby často 
nezodpovedá skutočnej spotrebe odberateľa. Energetické spoločnosti takto získavajú od 
odberateľov bezúročný úver. V čase nových technológií, ako je inteligentné meranie, môžu 
energetické spoločnosti požadovať primeranejšie platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24c odsek 1 písmeno l) (smernica 2003/55/ES)

bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných 
národných regulačných orgánov, 
zabezpečovať vysoký štandard služby vo 
verejnom záujme v prípade zemného plynu, 
ochranu zraniteľných odberateľov 
a účinnosť opatrení na ochranu odberateľov 
uvedených v prílohe A;

(l) bez toho, aby bola dotknutá právomoc 
iných národných regulačných orgánov, 
zabezpečovať vysoký štandard služby vo 
verejnom záujme v prípade zemného plynu, 
ochranu zraniteľných odberateľov 
a účinnosť opatrení na ochranu odberateľov 
uvedených v prílohe A a zabezpečovať tiež 
to, aby tieto opatrenia boli uplatňované 
riadne a v prospech odberateľov a ukladať 
dodávateľským podnikom sankcie, 
v prípade ak postupujú v rozpore s 
pravidlami;

Odôvodnenie

Regulačné orgány nezabezpečujú len účinnosť opatrení na ochranu odberateľov, ale aj ich 
dodržiavanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24c odsek 1 písmeno n) (smernica 2003/55/ES)

(n) zabezpečovať prístup k údajom 
o spotrebe odberateľov, využívanie
jednotného formátu údajov o spotrebe 
a prístup k údajom podľa písmena h) prílohy 
A;

(n) zabezpečovať prístup k údajom 
o spotrebe odberateľov, využívanie
zrozumiteľného jednotného formátu údajov 
o spotrebe, primeranú výšku zálohových 
platieb, ktorá zodpovedá skutočnej 
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spotrebe, a prístup k údajom podľa písmena 
h) prílohy A;

Odôvodnenie

Odberatelie platia za plyn dopredu, napríklad každý mesiac. Výška tejto platby často 
nezodpovedá skutočnej spotrebe odberateľa. Energetické spoločnosti takto získavajú od 
odberateľov bezúročný úver. V čase nových technológií, ako je inteligentné meranie, môžu 
energetické spoločnosti požadovať primeranejšie platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24c odsek 3 písmeno b) (smernica 2003/55/ES)

(b) spolupracovať s národným orgánom 
hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania 
trhov s plynom a v prípade neporušovania 
pravidiel hospodárskej súťaže rozhodovať 
o primeraných opatreniach potrebných 
a vhodných na podporu efektívnej 
hospodárskej súťaže a zabezpečenie 
správneho fungovania trhu vrátane 
programov uvoľňovania plynu;

(b) spolupracovať s národným orgánom 
hospodárskej súťaže pri skúmaní fungovania 
trhov s plynom a na základe týchto skúmaní 
rozhodovať v rámci právomocí v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov o
opatreniach potrebných a vhodných na 
zabezpečenie plnenia záväzkov 
vyplývajúcich z tejto smernice alebo z 
akýchkoľvek rozhodnutí regulačného 
orgánu alebo agentúry;

Odôvodnenie

Rozhodnutie regulačného orgánu prijať tieto opatrenia by ssorgánom hospodárskej súťaže.  
Druhá časť PDN je potrebná z toho dôvodu, že vo väčšine súdnych systémov v rámci 
Európskej únie budú môcť súdy skúmať jedine to, či regulačný orgán dodržal pri rozhodovaní 
správny postup, ale nebudú môcť rozhodnúť o podstate rozhodnutia. Potrebný je systém 
kontrol a vyrovnávacích mechanizmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 24c odsek 9 (smernica 2003/55/ES)

9. Členské štáty vytvoria vhodné a účinné 
mechanizmy na reguláciu, kontrolu a 
transparentnosť tak, aby zabránili 
akémukoľvek zneužitiu dominantného 
postavenia, obzvlášť v neprospech 
odberateľov, a akémukoľvek koristníckemu 
správaniu. Tieto mechanizmy berú do úvahy 
ustanovenia Zmluvy, najmä jej článku 82. 
10.

9. Členské štáty vytvoria vhodné a účinné 
mechanizmy na reguláciu, kontrolu a 
transparentnosť tak, aby zabezpečili 
skutočne otvorený trh s plynom a zabránili 
akémukoľvek zneužitiu dominantného 
postavenia, obzvlášť v neprospech 
odberateľov, a akémukoľvek koristníckemu 
správaniu. Tieto mechanizmy berú do úvahy 
ustanovenia Zmluvy, najmä jej článku 82. 
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10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 17

Príloha A písmeno h) (smernica 2003/55/ES)

(h) mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a 
na základe výslovnej dohody a bezplatne 
mohli akémukoľvek podniku s licenciou 
na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom 
o meraní. Strana zodpovedná za správu 
údajov je povinná tieto údaje podniku 
poskytnúť. Členské štáty určia formát 
údajov a postup pre dodávateľov 
a odberateľov na získanie prístupu k údajom. 
Za túto službu sa odberateľovi neúčtujú 
dodatočné náklady;

(h) mali k dispozícii ich údaje o spotrebe a 
na základe výslovnej dohody a bezplatne 
mohli akémukoľvek podniku s licenciou 
na dodávku poskytnúť prístup k jeho údajom 
o meraní. Strana zodpovedná za správu 
údajov je povinná tieto údaje podniku 
poskytnúť. Členské štáty určia zrozumiteľný
formát údajov a postup pre dodávateľov 
a odberateľov na získanie jednoduchého
prístupu k údajom. Za túto službu sa 
odberateľovi neúčtujú dodatočné náklady;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 17

Príloha A písmeno ha) (nové) (smernica 2003/55/ES)

(ha) formou zálohy platili len primeranú 
sumu zodpovedajúcu ich skutočnej 
spotrebe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 17

Príloha A písmeno i) (smernica 2003/55/ES)

(i) boli každý mesiac náležite informovaní 
o skutočnej spotrebe plynu a nákladoch. Za 
túto službu sa odberateľovi neúčtujú 
dodatočné náklady;

(i) boli každý mesiac náležite informovaní 
o skutočnej spotrebe plynu a nákladoch 
a mali jednoduchý prístup k týmto 
informáciam (počas mesiaca). Za túto 
službu sa odberateľovi neúčtujú dodatočné 
náklady;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 1 BOD 17

Príloha A písmeno j) (smernica 2003/55/ES)

j) mohli zmeniť dodávateľa kedykoľvek 
počas roka a odberateľský účet 
u predchádzajúceho dodávateľa nesmie byť 
vyrovnaný neskôr ako jeden mesiac od 
poslednej dodávky tohto predchádzajúceho 

j) mohli zmeniť dodávateľa kedykoľvek 
počas roka bez dodatočných nákladov
a odberateľský účet u predchádzajúceho 
dodávateľa nesmie byť vyrovnaný neskôr 
ako jeden mesiac od poslednej dodávky 
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dodávateľa. tohto predchádzajúceho dodávateľa. 
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