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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný 
plyn
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0532),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0319/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

Všetci prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
spolupracujú na úrovni Spoločenstva 
prostredníctvom vytvorenia Európskej siete 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn s cieľom zabezpečiť optimálne 
riadenie a zdravý technický vývoj 

Všetci prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
spolupracujú na úrovni Spoločenstva 
prostredníctvom vytvorenia Európskej siete 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn s cieľom podporovať dokončenie 
vnútorného trhu s plynom a zabezpečiť 
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európskej prepravnej siete pre plyn. optimálne riadenie a zdravý technický 
vývoj európskej prepravnej siete pre plyn.

Odôvodnenie

S cieľom zdôrazniť, že hlavnou úlohou prevádzkovateľov prepravnej sústavy je uľahčiť 
integráciu trhu, by sa vytváranie vnútorného trhu s plynom malo výslovne stanoviť ako úloha 
Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

2. V priebehu šiestich týždňov od ich 
prijatia agentúra poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku. 

2. V priebehu šiestich týždňov od ich 
prijatia agentúra po konzultácii s 
organizáciami zastupujúcimi všetky 
zainteresované subjekty poskytne Komisii 
stanovisko k návrhu stanov, zoznamu 
členov a návrhu rokovacieho poriadku. 

Odôvodnenie

Agentúra by mala poskytnúť užívateľom sústavy a odberateľom možnosť vyjadriť sa k 
stanovám, členom a rokovaciemu poriadku Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej 
sústavy pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn prijme:

1. V záujme dosiahnutia cieľov 
uvedených v článku 2a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn vypracuje:

Odôvodnenie

V záujme objasnenia rozsahu pôsobnosti predpisov je nutné stanoviť jasný odkaz na ciele 
uvedené v článku 2a. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)
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a) technické a trhové predpisy v oblastiach 
uvedených v odseku 3;

a) predpisy týkajúce sa sieťových operácií 
v oblastiach uvedených v odseku 3;

Odôvodnenie

Vypustenie výrazu technické a trhové predpisy by pomohlo zdôrazniť, že Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn sa zaoberá predovšetkým otázkami súvisiacimi 
so sieťou a nie všeobecnými obchodnými otázkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

2. Ročný pracovný program uvedený 
v odseku 1 písm. d) obsahuje zoznam 
a opis technických a trhových predpisov, 
plán spoločných operácií siete a 
výskumno-vývojových aktivít, ktoré sa 
majú navrhnúť v danom roku, a orientačný 
kalendár.

2. Ročný pracovný program uvedený 
v odseku 1 písm. d) obsahuje zoznam 
a opis predpisov týkajúcich sa sieťových 
operácií, plán spoločných operácií siete a 
výskumno-vývojových aktivít, ktoré sa 
majú navrhnúť v danom roku, a orientačný 
kalendár.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie PDN k článku 1 bodu 3 (článok 2c odsek 3 nariadenia (ES) č. 1775/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

3. Podrobné technické a trhové predpisy 
pokrývajú tieto oblasti podľa priorít 
stanovených v ročnom pracovnom 
programe:

3. Podrobné predpisy týkajúce sa operácií 
prepravnej siete pokrývajú tieto oblasti 
podľa priorít stanovených v ročnom 
pracovnom programe:

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti predpisov musí byť jasne definovaný s ohľadom na úlohy, ktoré 
prevádzkovatelia prepravnej sústavy (PPS) v skutočnosti zabezpečujú. „Trhové“ predpisy, 
ktoré majú PPS vypracovať, by sa mali týkať len predpisov spojených s technickými úlohami 
a operáciami PPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 3 písmeno g) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)
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g) pravidlá obchodovania; g) pravidlá obchodovania týkajúce sa 
technického a prevádzkového 
zabezpečenia služieb prístupu do siete a 
vyvažovania sústavy;

Odôvodnenie

Spolupráca prevádzkovateľov prepravnej sústavy by sa mala obmedzovať najmä na sieťové 
otázky a trhové pravidlá priamo súvisiace s prepravnými sieťami (vyvažovanie siete, 
sekundárny trh atď.). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 3 bod 3a (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

3a. Podrobné predpisy uvedené v odseku 3 
sa zostavia v súlade s príslušnými 
usmerneniami uvedenými v článku 9.

Odôvodnenie

Z dôvodu zabezpečenia súladu zámerov a výsledku je nutné, aby existovalo explicitné 
prepojenie medzi predpismi súvisiacimi s prepravnou sieťou a usmerneniami podľa článku 9. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 4 (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

4. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn monitoruje
implementáciu technických a trhových
predpisov a výsledok svojich
monitorovacích činností zahrnie do ročnej 
správy uvedenej v odseku 1 písm. e).

4. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn analyzuje
implementáciu predpisov a ich vplyv na 
harmonizáciu uplatniteľných pravidiel, 
ktorých cieľom je uľahčenie integrácie 
trhu, a výsledok tejto analýzy zahrnie do 
ročnej správy uvedenej v odseku 1 písm. 
e).

Odôvodnenie

Z povahy Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn nevyplývajú žiadne 
inštitucionálne regulačné funkcie, preto pojem analyzovať vystihuje jej úlohu lepšie. Navyše 
sa zdôrazňuje hlavný účel predpisov, ktorým je harmonizácia pravidiel s cieľom uľahčiť 
integráciu trhu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 dva roky 
vypracuje 10-ročný plán investícií do siete 
pre celé Spoločenstvo a uverejní ho. Tento 
návrh plánu investícií obsahuje 
modelovanie integrovanej siete, rozvojový 
scenár, správu o primeranosti ťažby 
a hodnotenie prispôsobivosti sústavy. 
Návrh investičného plánu musí
predovšetkým:

a) vychádzať z vnútroštátnych investičných 
plánov a usmernení pre transeurópske 
energetické siete v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1364/2006/ES.

b) pokiaľ ide o cezhraničné prepojenie 
vychádzať z návrhov užívateľov sietí 
vrátane obchodníkov, prevádzkovateľov 
distribučného systému, prevádzkovateľov 
zariadení LNG a zásobníkov a zahŕňať 
dlhodobé záväzky investorov, ktorí nie sú 
prevádzkovateľmi prepravnej sústavy a 
ktorí sa zaujímajú o rozvoj prepravnej 
siete.  
c) uvádzať medzery v investíciách, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú kapacitu.

Odôvodnenie

Výrazy „pripraví“ a „vypracuje“ sa používajú tak, aby sa ozrejmilo, že:
i) stanovenie 10-ročného plánu je perspektívnym nástrojom, ktorý poskytuje najmä 
usmernenia a európsky rámec, ale nie je potrebné ho formálne prijímať ako taký (podrobné 
krátkodobejšie plány sa budú musieť vypracovať, predložiť regulátorovi na schválenie a stať 
sa záväznými, čo je cieľom návrhu smernice),
ii) ide o základ pre konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, agentúrou a v prípade 
potreby s národnými regulačnými orgánmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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 poskytne svoje stanovisko pri 
prijímaní usmernení uvedených v článku 9.

Odôvodnenie

Odsek 6 prisudzuje prevádzkovateľom prepravnej sústavy pri navrhovaní povinných 
usmernení úlohu priameho poradcu Komisie. Úloha poradcu Komisie by mala byť zverená 
agentúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

2. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn predloží 
agentúre návrh technických a trhových
predpisov, návrh 10-ročného investičného 
plánu a návrh ročného pracovného 
programu, vrátane informácií týkajúcich sa 
konzultačného postupu.

2. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn predloží 
agentúre návrh predpisov týkajúcich sa 
sieťových operácií, návrh 10-ročného 
investičného plánu a návrh ročného 
pracovného programu, vrátane informácií 
týkajúcich sa konzultačného postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

Agentúra poskytne Komisii náležite 
odôvodnené stanovisko, ak usúdi, že návrh 
ročného pracovného programu alebo návrh 
10-ročného investičného plánu 
nezabezpečuje nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu.

Agentúra poskytne Európskej sieti 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre
plyn náležite odôvodnené stanovisko spolu 
s odporúčaniami, ak usúdi, že návrh 
ročného pracovného programu alebo návrh 
10-ročného investičného plánu 
nezabezpečuje nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu alebo dostatočné cezhraničné 
prepojenie pre prístup tretích strán, a 
informuje o tom Komisiu.
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je posilniť poradnú úlohu agentúry a nepretržitú interakciu s Európskou 
sieťou prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn pri určovaní všeobecného rámca 
(ročného pracovného programu a 10-ročného investičného plánu).  

Pokiaľ ide o predpisy, poradná úloha sa definuje v článku 2e tohto návrhu. Pozri PDN k 
článku 1 bodu 3, článku 2e ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2d odsek 2 pododsek 3a (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

Agentúra poskytne Európskej sieti 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
odporúčania týkajúce sa návrhu 10-
ročného investičného plánu, pričom 
zohľadní potenciálne sociálno-
ekonomické prínosy pre región a 
Spoločenstvo. Ak je to potrebné, 
konzultuje pritom s národnými 
regulátormi.  
Agentúra zabezpečí súlad 10-ročného 
investičného plánu s ročným pracovným 
programom a s príslušnými 
usmerneniami uvedenými v článku 9.

Odôvodnenie

Tento PDN zdôrazňuje aj koordinačnú úlohu agentúry pri zostavovaní 10-ročného 
investičného plánu.

Nariadenie musí jasne vyjadrovať, že hnacou silou regionálneho/celoeurópskeho plánovania 
štruktúry prepravnej siete by mali byť sociálno-ekonomické prínosy investícií pre celý región. 
Spoločenstvo a regionálne plány by tak mali prihliadať na celý energetický systém, nielen na 
prepravnú sieť, a agentúra by mala byť oprávnená zabezpečovať ich súlad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

2a. Agentúra schvaľuje ročný pracovný 
program vypracovaný Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn.
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Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 2e ods. 2, agentúra schváli návrhy 
predpisov.

Odôvodnenie

Pracovný program a investičný plán sú spolu s predpismi dôležitými dokumentmi, ktoré budú 
definovať celkový rámec a kľúčové strategické úlohy Európskej siete prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn a určovať stupeň harmonizácie vnútroštátnych pravidiel. Je 
dôležité, aby agentúra hrala úlohu prostredníctvom:
i) schvaľovania ročného pracovného programu Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej 
sústavy pre plyn,
ii) schvaľovania, napr. potvrdzovania platnosti predpisov, ktoré Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn pripraví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e, názov (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

Ustanovenie a hodnotenie technických a 
trhových predpisov

Ustanovenie a hodnotenie predpisov

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie PDN k článku 1 bodu 3, článku 2c ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 
1775/2005 a PDN k článku 1 bodu 3, článku 2c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1775/2005. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e odsek 2 písmeno a) - c) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

a) technické alebo trhové predpisy, ktoré 
prijala Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn v oblastiach 
uvedených v článku 2c ods. 3, 
nezabezpečujú nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu;

a) predpisy týkajúce sa sieťových operácií, 
ktoré vypracovala Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn v oblastiach uvedených v článku 2c 
ods. 3, nezabezpečujú nediskriminačnú, 
účinnú hospodársku súťaž a efektívne 
fungovanie trhu;

b) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn nestihla v 
primeranej stanovenej lehote odsúhlasiť 
technické alebo trhové predpisy
v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3;

b) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn nestihla v 
primeranej stanovenej lehote odsúhlasiť 
návrh predpisov týkajúcich sa sieťových 
operácií v oblastiach uvedených v článku 
2c ods. 3;

c) prevádzkovatelia prepravných sietí 
neimplementovali technické alebo trhové

c) prevádzkovatelia prepravných sietí 
neimplementovali predpisy týkajúce sa 
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predpisy prijaté Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn v oblastiach uvedených v článku 2c 
ods. 3.

sieťových operácií vypracovaných 
Európskou sieťou prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn v oblastiach 
uvedených v článku 2c ods. 3 a schválené 
agentúrou.

Odôvodnenie

Popri poskytovaní stanoviska k pracovnému programu a investičnému plánu (pozri PDN k 
článku 1 bodu 3, čl. 2d ods. 2 podods. 3 nariadenia (ES) č. 1775/2005) sa agentúra v 
počiatočnom štádiu podieľa na príprave pravidiel a za presne stanovených okolností sa 
obracia na Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e odsek 3 pododsek 1 (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

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

3. Komisia vlastnej iniciatívy alebo na 
základe odporúčania agentúry prijme 
opatrenia s cieľom schválenia usmernení
v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3, 
ak usúdi, že:

Odôvodnenie

Model vytvárania predpisov predpokladá povinnosť Komisie okamžite konať, ak tieto 
predpisy nezabezpečujú nediskrimináciu, efektívnu hospodársku súťaž a účinné fingovanie 
trhu, alebo ak sa neimplementujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2e odsek 3 písmeno a), b), c) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

(a) technické alebo trhové predpisy, ktoré 
prijala Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn v oblastiach 
uvedených v článku 2c ods. 3, 
nezabezpečujú nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu; 

(a) predpisy súvisiace so sieťovými 
operáciami, ktoré pripravila Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn v oblastiach uvedených v článku 2c 
ods. 3, nezabezpečujú nediskriminačnú, 
účinnú hospodársku súťaž a efektívne 
fungovanie trhu;

(b) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn nestihla v 
primeranej stanovenej lehote odsúhlasiť 
technické alebo trhové predpisy

(b) Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn nestihla 
v primeranej stanovenej lehote odsúhlasiť 
návrh predpisov súvisiacich so sieťovými 
operáciami v oblastiach uvedených 
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v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3; v článku 2c ods. 3;
(c) prevádzkovatelia prepravných sietí
neimplementovali technické alebo trhové
predpisy prijaté Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn v oblastiach uvedených v článku 2c 
ods. 3.

(c) prevádzkovatelia prepravnej sústavy
neimplementovali predpisy súvisiace so 
sieťovými operáciami pripravené
Európskou sieťou prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn v oblastiach 
uvedených v článku 2c ods. 3 a schválené 
agentúrou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

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 v súlade s 
rokovacím poriadkom uvedeným v článku 
2b, pri príprave predpisov, návrhu 10-
ročného investičného plánu a svojho 
ročného pracovného programu podľa 
článku 2c ods. 1 a ods. 3, všetkých 
príslušných účastníkov trhu a najmä 
organizácie zastupujúce všetky zúčastnené 
strany. Tieto 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 a ich cieľom je identifikovať názory 
a návrhy všetkých príslušných strán 
v rozhodovacom procese.

Odôvodnenie

Príprava predpisov, ročného pracovného programu a investičného plánu iniciovaná 
ENTSOG-om, musí zahŕňať štruktúrovanú konzultáciu všetkých zúčastnených strán na trhu. 
Účastníci trhu by mali mať formálne zadefinovanú úlohu v pripomienkovaní a účasti na 
vytváraní akýchkoľvek navrhovaných predpisov, čím sa vyváži vplyv ENTSOG-u. 

Konzultácie predpisov by sa mali uskutočňovať v rámci postupov, ktoré zabezpečia 
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maximálnu mieru transparentnosti a záruk zohľadnenia záujmov výrobcov, dodávateľov 
a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

3. Európska sieť prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy pre plyn pred prijatím
ročného pracovného programu 
a technických a trhových predpisov 
uvedených v v článku 2c ods. 1 a ods. 3 
uvedie pripomienky, ktoré dostala 
v priebehu konzultácie, a spôsob, akým 
boli tieto pripomienky zohľadnené. Ak 
pripomienky neboli zohľadnené, predloží 
odôvodnené stanovisko.

3. Pred schválením ročného pracovného 
programu a prijatím predpisov uvedených 
v článku 2c ods. 1 a ods. 3. agentúra 
v prípade potreby konzultuje vo veľkej 
miere všetky príslušné zúčastnené strany 
o návrhu pripravenom Európskou sieťou
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn.  Agentúra uvedie pripomienky, ktoré 
dostala v priebehu konzultácie, a spôsob, 
akým sú tieto pripomienky zohľadnené. Ak 
pripomienky neboli zohľadnené, predloží 
odôvodnené stanovisko.

Odôvodnenie

V štádiu schvaľovania a prijímania môže byť potrebné ďalšie kolo konzultácií pod záštitou 
agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

Regionálny investičný plán nesmie byť 
v rozpore s 10-ročným investičným plánom 
uvedeným v článku 2c ods. 1 písm. c).

Regionálny investičný plán nesmie byť 
v rozpore s 10-ročným investičným plánom 
uvedeným v článku 2c ods. 1 písm. c). 
Agentúra zabezpečí koordináciu 
a zosúladenie medzi jednotlivými 
regiónmi a vypracuje odporúčania v tomto 
smere.

Odôvodnenie

Prostredníctvom odporúčaní pre prevádzkovateľov prepravnej sústavy (TSO) by agentúra 
mala byť schopná monitorovať a prehodnocovať regionálne iniciatívy TSO týkajúce sa 
regionálnej spolupráce, ako aj zabezpečovať koordináciu a zosúladenie medzi jednotlivými 
regiónmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
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ČLÁNOK 1 BOD 3
Článok 2h odsek 2a (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

2a. Členské štáty a regulátory navzájom 
spolupracujú s cieľom integrácie svojich 
národných trhov na regionálnej úrovni. 
Členské štáty zabezpečujú najmä 
spoluprácu prevádzkovateľov prepravnej 
sústavy na regionálnej úrovni s cieľom 
vytvorenia konkurencieschopného 
celoeurópskeho trhu. 

Odôvodnenie

Samotný ENTSOG by nedokázal v mene TSO vytvoriť miesta komplexného vybavenia 
užívateľov pre prístup k obchodným funkciám na regionálnej úrovni. Z tohto dôvodu je 
zapojenie členských štátov potrebné na stimulovanie alebo vytvorenie vhodných stimulov 
integrácie regionálneho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

2b. Členské štáty s ohľadom na svoju 
povinnosť nadväzovať regionálnu 
spoluprácu stanovenú v článku 5b 
smernice 2003/55/ES podporujú 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
v súlade s článkami 8 a 10 uvedenej 
smernice k vytvoreniu miesta 
komplexného vybavenia užívateľov na 
pokrytie vnútroštátnych území viacerých 
členských štátov v súlade s odsekom 3 
tohto článku.

Odôvodnenie

Samotný ENTSOG by nedokázal v mene TSO vytvoriť miesta komplexného vybavenia 
užívateľov pre prístup k obchodným funkciám na regionálnej úrovni. Z tohto dôvodu je 
zapojenie členských štátov potrebné na stimulovanie alebo vytvorenie vhodných stimulov 
integrácie regionálneho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 1 BOD 3
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Článok 2h odsek 2c (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

2c. Prevádzkovatelia prepravných sústav 
pri podpore prevádzkových mechanizmov 
na regionálnej úrovni:
a) do dvoch rokov po tom, ako Komisia 
definuje príslušné zemepisné oblasti 
podľa odseku 3, harmonizujú svoje 
obchodné ponuky a predajné podmienky 
tak, že ich zladia s obchodnými 
kapacitami susedných prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy a zavedú spoločnú 
koordináciu konzultačných postupov, 
ktoré uplatňujú susední prevádzkovatelia 
prepravnej sústavy s cieľom nových 
investícií v bodoch prepojenia v tej istej 
regionálnej oblasti; 
b) do troch rokov po tom, ako Komisia 
definuje príslušné zemepisné oblasti 
vytvoria spoločné „spojené ponuky“ pre 
prepravcov v bodoch prepojenia medzi 
susednými prevádzkovateľmi prepravnej 
sústavy v tej istej regionálnej oblasti; 
c) do štyroch rokov po tom, ako Komisia 
definuje príslušné zemepisné oblasti, 
vytvoria „spoločné ponuky“ pre všetky 
body prepojenia v príslušných 
regionálnych oblastiach a vytvoria 
regionálne platformy (napr. miesta 
komplexného vybavenia užívateľov), ktoré 
budú poskytovať centralizované 
informácie pre prepravcov o kapacitách 
prepojenia v celej regionálnej oblasti 
a bude im uľahčovať rezerváciu  kapacít 
prostredníctvom priamych prepojení 
s obchodnými oddeleniami príslušných 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy.

Odôvodnenie

Nadviazanie regionálnej spolupráce je zložitý a dlhodobý proces, ktorý predpokladá, že by 
nariadenie malo viesť k nevyhnutným krokom a stanoviť konkrétne opatrenia, ktoré budú 
postupne uplatňovať prevádzkovatelia prepravnej sústavy na regionálnej úrovni s cieľom 
dosiahnutia technickej konvergencie medzi prevádzkovateľmi.  Dlhodobým cieľom je doplniť 
miesta komplexného vybavenia užívateľov v každom regióne definovanom Komisiou podľa 
PDN k ČLÁNKU 1 BOD 3, článok 2h ods. 3 pododsek 1 . 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2h odsek 3 pododsek 1 (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. 

3. Komisia môže vymedziť zemepisnú 
oblasť, ktorú pokryje každá štruktúra 
regionálnej spolupráce. Komisia by mala 
venovať zvláštnu pozornosť 
„energetickým ostrovom“ v rámci EÚ 
alebo zemepisne obmedzeným územiam,  v 
ktorých je potrebné vybudovať pripojenia 
do plynárenskej prepravnej sústavy. 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.

Odôvodnenie

Cieľom vytvorenia regionálnej spolupráce je tiež prepojiť „energetické ostrovy“ v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 1 BOD 3

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

3a. Agentúra pri dosahovaní 
konvergencie regulačného rámca medzi 
regiónmi s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopný celoeurópsky trh 
spolupracuje s vnútroštátnymi 
regulátormi a prevádzkovateľmi 
prepravnej sústavy.  Ak agentúra usúdi, že 
sú potrebné záväzné pravidlá pre takúto 
spoluprácu, predloží príslušné 
odporúčania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 1 BOD 8

Článok 5a odsek 3 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

(a) prevádzkovateľ sústavy ponúkne 
nevyužitú kapacitu zariadenia LNG a 

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

zásobníka na primárnom trhu; v prípade 
skladovacích kapacít ju ponúka najmenej 
deň vopred a ako prerušiteľnú, a dodržiava 
vnútroštátne požiadavky bezpečnosti 
a zásobovania, ako aj požiadavky 
ustanovené v smernici 2003/55/ES 
a v smernici Rady 2004/67/ES 
z 26. apríla 2004, ktoré sa týkajú opatrení 
zaistenia bezpečnosti dodávky plynu*, 
____

* Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 1 BOD 9

Článok 6 odsek 7 pododsek 1 (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

"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 
k dispozícii.

"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 
k dispozícii. Citlivé obchodné údaje 
týkajúce sa jednotlivých zmlúv nemusia 
byť zverejnené v týchto informáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 1 BOD 10

Článok 6a odsek 3 (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

3. Prevádzkovatelia sústavy LNG a 
zásobníkov vždy zverejňujú informácie 
požadované na základe tohto nariadenia 
zmysluplným, kvantitatívne jasným a 
ľahko prístupným spôsobom a 
nediskriminačne.

3. Prevádzkovatelia sústavy LNG a 
zásobníkov vždy zverejňujú informácie 
požadované na základe tohto nariadenia 
zmysluplným, kvantitatívne jasným a 
ľahko prístupným spôsobom a 
nediskriminačne. Citlivé obchodné údaje 
týkajúce sa jednotlivých zmlúv nemusia 
byť zverejnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 1 BOD 14
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Článok 9 odsek 1a (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

1a. Pred vypracovaním usmernení a bez 
toho, aby bol dotknutý postup podľa 
odseku 2, Komisia v úzkej spolupráci 
s agentúrou v počiatočnom štádiu raz 
ročne vypracuje zoznam priorít 
a navrhovaných opatrení prvoradého 
významu pre rozvoj celoeurópskeho trhu 
s plynom.

Odôvodnenie

Vzhľadom na široké spektrum otázok týkajúcich sa prijatia usmernení, tento postup (od 
článku 1a (nový) po 1e (nový)) by bol vypracovaný „ex-ante“ prostredníctvom 
komitologického postupu a riadil by sa vlastnými pravidlami podľa medziinštitucionálnej 
dohody.
Cieľom tohto mechanizmu by bolo:
(i) rozvíjať výhľadový prístup opatrení, ktoré sa príjmu komitologickým postupom a ich 
pravidelné vyhodnocovanie;
(ii) uznať úlohu agentúry, ktorá by mohla pripravovať a konzultovať navrhované rozhodnutia;   
(iii) zabezpečovať predbežnú a transparentnú konzultáciu príslušných zúčastnených strán, 
ktoré majú technickú odbornosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 1b (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

1b. Komisia so zreteľom na zoznam 
priorít udelí agentúre mandát vypracovať 
najneskôr do šiestich mesiacov návrh 
usmernení, ktorý stanoví základné, jasné 
a objektívne zásady harmonizácie 
predpisov, ktoré umožnia vytvorenie 
konkurencieschopného a integrovaného 
trhu s plynom .

Odôvodnenie

Totožné s odôvodnením k článku 1 bod 14), článku 9 ods. 1a (nový) (nariadenia (ES) č. 
1775/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 1 BOD 14
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Článok 9 odsek 1c (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

1c. Pri vypracovávaní týchto usmernení 
agentúra konzultuje vo veľkej miere 
počas najmenej dvoch mesiacov 
otvoreným a transparentným spôsobom 
všetky príslušné zúčastnené strany 
a najmä organizácie zastupujúce 
sieťových spotrebiteľov.  

Odôvodnenie

Totožné s odôvodnením k ČLÁNKU 1 BOD 14), článku 9 ods. 1a (nový) (nariadenia (ES) č. 
1775/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 1d (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

1d. Agentúra na základe týchto 
konzultácií upraví znenie návrhu 
usmernení najneskôr do dvoch mesiacov 
po ukončení konzultačného obdobia.  
Zverejní všetky pripomienky, ktoré 
obdržala, okrem prípadov, ak si to ich 
autor neželá, a vysvetlí, akým spôsobom 
boli tieto pripomienky zapracované do 
konečného návrhu, alebo odôvodní ich 
zamietnutie. 

Odôvodnenie

Totožné s odôvodnením k ČLÁNKU 1 BOD 14), článku 9 ods. 1a (nový) (nariadenia (ES) č. 
1775/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 9 odsek 1e (nový) (nariadenie (ES) č. 1775/2005)

1e. Komisia po obdržaní návrhu 
predbežného znenia usmernení vyhodnotí, 
či vytvárajú základné, jasné a objektívne 
zásady pre harmonizáciu predpisov, ktoré 
umožnia vytvorenie 
konkurencieschopného a integrovaného 
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trhu s plynom a férový konzultačný 
postup. Ak Komisia dospeje k záveru, že 
konečný návrh usmernení predložený 
agentúrou je vhodným základom, predloží 
ich výboru uvedenému v článku 14 ods. 1 
ku konečnému prijatiu podľa postupu 
uvedeného v článku 14 ods. 2.     

Odôvodnenie

Totožné s odôvodnením k ČLÁNKU 1 BOD 14), článku 9 ods. 1a (nový) (nariadenia (ES) č. 
1775/2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
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 
a prijať usmernenia týkajúce sa záležitostí 
uvedených v odseku 1 podľa postupu 
stanoveného v odsekoch 1a až 1e.. 
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.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 1 BOD 14

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

2a. Komisia v spolupráci s agentúrou 
pravidelne vyhodnocuje primeranosť 
usmernení. Agentúra vždy, ak to pokladá 
za potrebné, konzultuje Európsku sieť 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre 
plyn a príslušných účastníkov trhu, 
spotrebiteľov a konečných užívateľov 
s cieľom zabezpečiť, že usmernenia 
primeraným spôsobom dosahujú 
minimálnu úroveň harmonizácie 
v oblastiach, ktoré pokrývajú.
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Odôvodnenie

Treba stanoviť pravidelné vyhodnocovanie primeranosti usmernení (okrem monitorovania ich 
implementácie členskými štátmi podľa ustanovení článku 24e návrhu smernice). Opätovná 
konzultácia agentúry a ENTSOG-u vrátane formálnej konzultácie zúčastnených strán by 
mohli byť potrebné .
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach 
prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn

Všeobecné hodnotenie 

– Cieľom ustanovení je zaviesť európske nástroje na zlepšenie spolupráce a posilnenie 
fungovania vnútorného trhu prostredníctvom koordinácie činnosti prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy a harmonizáciou pravidiel pre prevádzkovateľov zásobníkov. Cieľom 
návrhu je taktiež zvýšiť transparentnosť a posilniť dlhodobé perspektívy, aby sa zabezpečila 
bezpečnosť dodávok zemného plynu a investičné plánovanie a aby sa predchádzalo závažným 
prerušeniam dodávok. Spravodajca sa v zásade pripája k týmto cieľom.

– Spravodajca je presvedčený, že pri preskúmaní celého súboru návrhov týkajúcich sa trhu 
s plynom v rámci  tretieho energetického balíka je nutné pamätať na ochranu spotrebiteľov 
prijatím transparentných a sociálne primeraných opatrení. Nariadenie sa však týka 
technických opatrení zameraných na vytvorenie technického regulačného rámca pre prístup k 
sieťam. Smernica by sa mala vhodne použiť ako správny legislatívny prostriedok, ak sa 
chceme zaoberať obavami spotrebiteľov na úrovni EÚ. (Článok 3 týkajúci sa povinností 
služby vo verejnom záujme.) Spotrebiteľov je tiež možné chrániť prostredníctvom osobitných 
vnútroštátnych opatrení, ktoré musia byť v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže.

– Komisia je tiež znepokojená mierou koncentrácie veľkoobchodného a maloobchodného 
trhu, nevenuje sa však príznačnej vlastnosti trhu, ktorou je integrácia maloobchodu 
s veľkoobchodom so zemným plynom a výrobou elektrickej energie, ktorá môže napevno 
ukotviť pozície dominantných spoločností. Na európskych trhoch čoraz častejšie dominujú 
integrované spoločnosti vykonávajúce činnosť tak vo veľkoobchodnom, ako aj v 
maloobchodnom meradle, ktoré pôsobia na trhu elektrickej energie aj zemného plynu. 
Výrazne sa musí zlepšiť prístup MSP k sieťam.
– Jednou z najväčších obáv je to, že neboli riadne zohľadnené rozdiely medzi členskými 
štátmi, čo sa týka úrovne implementácie súčasného druhého energetického balíka. Podmienky 
na zabezpečenie realizácie tretieho balíka sú ešte väčšou výzvou, keďže sa zatiaľ v plnej 
miere nepresadilo druhé kolo liberalizácie. Prijatie ďalších opatrení by tak mohlo byť zdrojom 
právnej neistoty. Bolo by potrebné nájsť popri postupoch používaných v prípade porušení 
právnych predpisov aj praktické prostriedky na zabezpečenie realizácie.

I. Spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravnej sústavy: vytvorenie Európskej siete 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn (ENTSOG) ako štruktúry poverenej povinnými 
úlohami je dôležitý krok vpred. 
i) Rovnováha právomocí medzi sieťou ENTSOG, národnými regulačnými orgánmi 
a agentúrou: Spravodajca sa domnieva, že oblasť spolupráce siete ENTSOG je príliš široko 
vymedzená (prijatie harmonizovaných technických a trhových predpisov zahŕňajúcich 
pravidlá bezpečnosti, ale aj pravidlá obchodovania, koordinácia prevádzky siete, prijatie 
desaťročného investičného plánu, uverejnenie plánov rozvoja sietí). Domnieva sa, že činnosť 
siete ENTSOG – ako určitej formy „spoluregulácie“ paralelnej k činnosti Európskej komisie –
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by sa mala obmedziť na technické otázky týkajúce sa prístupu tretích strán k sieti, pravidiel 
v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a interoperability, a prevádzkových postupov. 
Spravodajca navrhuje, aby sa zúžil rámec predpisov a pravidiel, ktoré má sieť ENTSOG 
navrhnúť, a aby sa týkal iba operácií prepravných sietí.

V tejto súvislosti sa spravodajca domnieva, že zriadenie agentúry je zásadným krokom 
smerom k integrovanému trhu, pričom jej právomoci by mohli byť posilnené tak, aby 
schvaľovala pracovný program vypracovaný sieťou ENTSOG, aby monitorovala a skúmala 
iniciatívy prevádzkovateľov prepravnej sústavy týkajúce sa regionálnej spolupráce a aby 
koordinovala prípravu desaťročného investičného plánu. Spravodajca tiež navrhuje, aby 
agentúra schvaľovala predpisy navrhnuté sieťou ENTSOG.

ii) Účasť iných prevádzkovateľov a zúčastnených strán na trhu so zemným plynom: Mali by sa 
navrhnúť ďalšie ustanovenia, ktorými sa zabezpečí riadny mechanizmus predbežnej 
konzultácie so zúčastnenými stranami, a to za účasti združenia EASEE pre plyn. Konzultovať 
sa bude so všetkými zúčastnenými stranami vrátane výrobcov, prevádzkovateľov sietí, 
dodávateľov a spotrebiteľov.    

Agentúra by tiež mala byť povinná pri predkladaní návrhov a odporúčaní konzultovať so 
všetkými zúčastnenými stranami.

II. Integrácia trhu prostredníctvom regionálnych iniciatív: nový regulačný rámec 
podporuje regionálne iniciatívy medzi prevádzkovateľmi prepravnej sústavy a regulačnými 
orgánmi, aby sa zabezpečila optimálna správa siete a primerané plánovanie a realizácia 
investícií.
i) Potrebný krok k integrovanému vnútornému trhu: Spravodajca sa domnieva, že rozsah 
regionálnej spolupráce nie je v návrhu jasne vymedzený, aj keď je to dôležitý krok 
k integrovanému vnútornému trhu. Je nevyhnutné pripojiť „energetické ostrovy“ ako 
napríklad baltské štáty alebo Pyrenejský polostrov.
 Spravodajca preto navrhuje, aby nariadenie o zemnom plyne stanovilo prevádzkovateľom 
prepravnej sústavy presný harmonogram spolu s konkrétnymi cieľmi, ktoré sa majú splniť na 
regionálnej úrovni, s cieľom dosiahnuť zriadenie miest komplexného vybavenia užívateľov. 
Spravodajcu tiež znepokojuje úloha agentúry, pokiaľ ide o iniciatívy prevádzkovateľov 
prepravnej sústavy súvisiace s regionálnou spoluprácou, a poskytol by agentúre právomoc 
zabezpečovať potrebnú konvergenciu technických a regulačných rámcov medzi regiónmi 
a dohľad nad regionálnym investičným plánom.  

ii) Ako môže nariadenie prispieť k praktickej realizácii „regionálnych iniciatív“? Návrhy 
Komisie možno posilniť prostredníctvom týchto opatrení: zriaďovaním miest komplexného 
vybavenia užívateľov (t.j. jedno kontaktné miesto), ktoré by na regionálnej úrovni 
zabezpečovali obchodné činnosti v mene viacerých prevádzkovateľov prepravnej sústavy. 
Mali by sa jasnejšie určiť oblasti, v ktorých sú prevádzkovatelia prepravnej sústavy povinní 
spolupracovať. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy by mali zvážiť zriadenie regionálnych 
subjektov s vymedzenými zodpovednosťami.

III. Bezpečnosť dodávok: Spravodajca považuje za nevyhnutné preskúmať ustanovenia 
nariadenia z hľadiska bezpečnosti dodávok.
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– Plánovanie investícií:  podľa navrhovaného nariadenia vypracuje sieť ENTSOG 
desaťročný – dobrovoľný – plán rozvoja siete na úrovni EÚ. 
i) Potreba posilniť investičný plán rozvoja: Plánovanie investícií sa bude musieť riadiť 
názormi a potrebami užívateľov trhu tak na vnútroštátnej úrovni, kde prevádzkovatelia 
prepravnej sústavy plánujú svoje nezávislé investície, ako aj na európskej úrovni. Spravodajca 
sa domnieva, že ak chceme, aby boli tieto plány účinné, mali by podliehať schváleniu zo 
strany národných regulátorov – a nemali by sa iba predkladať agentúre na vyjadrenie 
stanoviska – a mali by byť prísne monitorované. Taktiež je potrebné vyjasniť koordináciu 
medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a európskymi plánmi. 
ii) Investičné plány musia rovnako vypracúvať všetci prevádzkovatelia prepravnej sústavy bez 
ohľadu na štruktúry trhu prijaté s konečnou platnosťou v smernici (oddelenie vlastníctva, ISO 
a iné riešenia). 
Investičný plán by mal byť monitorovaný agentúrou a národnými regulačnými orgánmi, aby 
sa zabezpečilo, že sa potrebné investície uskutočnia včas. V tomto štádiu sa však spravodajca 
domnieva, že jeho správa musí postupovať súbežne s parlamentnou činnosťou na príslušných 
ustanoveniach navrhovanej smernice o trhu so zemným plynom. Myslí si, že je príliš skoro 
zavádzať osobitný mechanizmus týkajúci sa implementácie investícií, prepojenia 
vnútroštátnych a európskych plánov a mechanizmy schvaľovania investícií národnými 
regulátormi. Spravodajca zatiaľ navrhuje dodatočné opatrenia, ktorými sa do prípravy 
desaťročných investičných plánov zapojí aspoň agentúra.

– Prístup k zásobníkom: Regulačný rámec pre prevádzkovateľov zásobníkov by sa 
harmonizoval podľa osvedčených postupov a usmernení, ktoré už stanovila skupina ERGEG. 
Súčasné ustanovenia platného nariadenia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravnej sústavy by 
sa rozšírili na prevádzkovateľov zásobníkov a v značnom rozsahu na LNG terminály, aby sa 
vytvoril jednotný postup, pokiaľ ide o prístup tretích strán.  

i) Spravodajca sa domnieva, že pravidlá prístupu k zásobníkom nesmú ohroziť dlhodobú 
bezpečnosť dodávok. K ustanoveniam článku 5a sa pridala doložka, ktorou sa zavedú určité 
ochranné mechanizmy v súvislosti so smernicou 2004/67/ES týkajúcej sa opatrení zaistenia 
bezpečnosti dodávky plynu.

ii) Pravidlá riadenia preťaženia, ktoré uplatňujú prevádzkovatelia prepravnej sústavy, 
zásobníkov a zariadení LNG (na základe prerušiteľnej kapacity a každodenného prístupu) by 
mali byť jasne stanovené a mali by zohľadňovať prinajmenšom dlhodobé zmluvy 
a mechanizmy pružnosti.      

IV. Požiadavky transparentnosti: Navrhovaným nariadením sa rozširujú už platné 
požiadavky pre prevádzkovateľov prepravnej sústavy tak, aby sa vzťahovali aj na komerčné 
zásoby plynu, predpovede dopytu po kapacitách a ich dostupnosti, náklady na vyvažovanie 
siete a obchodné kapacity. Pre prevádzkovateľov prepravnej sústavy platia aj nové 
ustanovenia týkajúce sa ex-ante a ex-post informácií o ponuke a dopyte a opatrení prijatých 
na vyvažovanie sústavy.
Aj keď tieto ustanovenia predstavujú dôležitý míľnik v úsilí o vyššiu prevádzkovú 
transparentnosť, ktorá by bola prínosom pre všetkých účastníkov trhu, a aj keď je právo 
prístupu legitímne, spravodajca sa domnieva, že zverejňovanie takýchto údajov celkovo 
posilní trh, pokiaľ sa zaručí dodržiavanie obchodného tajomstva. Je však nevyhnutné 
pripomenúť, že niektoré transakcie so zemným plynom sú obchodne veľmi citlivé. Tam, kde 
to bolo potrebné, sa zaviedli niektoré ochranné mechanizmy. 
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V. Inštitucionálne aspekty: Nariadenie nie je dostatočne jasné, pokiaľ ide o komitologický 
postup v súvislosti s výsadami ENTSOG:  
i) na jednej strane, ak bude úlohou siete ENTSOG vypracúvať predpisy, Komisia môže za 
presne stanovených okolností zasiahnuť prostredníctvom komitologického postupu, pokiaľ by 
sa predpokladalo, že technické alebo trhové predpisy, ktoré prijme ENTSOG, nezaručia 
nediskrimináciu, účinnú hospodársku súťaž a efektívne fungovanie služby; 
ii) na druhej strane, Komisia môže podľa článku 9 vyvinúť iniciatívu a prijať usmernenia 
v rovnakej oblasti za akýchkoľvek okolností s cieľom špecifikovať podrobnosti týkajúce sa 
služieb prístupu tretím stranám, mechanizmov prideľovania kapacity, postupov riadenia 
preťaženia, atď..
So zreteľom na veľký rozsah tematických oblastí, ktorých sa týka prijatie usmernení, 
spravodajca navrhuje, aby sa vytvoril jasný a pevný postup ex-ante ako rámec na prípravu 
komitologického postupu v spolupráci s agentúrou a za konzultácie so zúčastnenými stranami. 
Komisia by mala v spolupráci s navrhovanou agentúrou (ACER) stanoviť zoznam 
tematických oblastí podľa priority a návrh usmernení by mal byť predmetom verejných 
konzultácií alebo v prípade potreby pravidelných hodnotení Komisie a agentúry ACER.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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