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PR_CNS_art51am

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 častí textu 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 smernice Rady, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať 
minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0775),

– so zreteľom na článok 100 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0511/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Ropa je a zostane aj v 
nadchádzajúcich desaťročiach jedným z 
najdôležitejších primárnych zdrojov 
energie. Členské štáty budú mať súčasne 
stále väčšie problémy zabezpečiť 
nepretržité dodávky ropy za primerané 
ceny.

Or. en



PE418.361v01-00 6/23 PR\764263SK.doc

SK

Odôvodnenie

Význam tohto návrhu týkajúceho sa posilnenia bezpečnosti dodávok energií v mimoriadnych 
situáciách by sa nemal podceňovať. I keď verejnosť a médiá z rôznych dôvodov zameriavajú 
svoju pozornosť oveľa viac na iné zdroje energií (jadrovú, obnoviteľné energie, plyn), ropa 
zostáva najdôležitejším primárnym zdrojom energie v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Závery predsedníctva Európskej rady 
z 9. októbra 2008 zdôrazňujú záujem 
Európy vytvoriť mechanizmy solidarity 
členských štátov v čase narušenia 
dodávok energií a na tento účel navrhujú 
zavedenie všetkých potrebných 
mechanizmov. Efektívny systém 
udržiavania zásob surovej ropy a/alebo 
ropných výrobkov koordinovaný na 
úrovni Spoločenstva je tiež dôležitou 
súčasťou zavedenia zásady energetickej 
solidarity do praxe. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť zrejmé, že tento návrh je súčasťou nástroja Únie na zavedenie energetickej 
solidarity do praxe. Nedávna plynová kríza medzi Ukrajinou a Ruskom ukázala, aké 
zraniteľné sú niektoré členské štáty v prípade narušenia dodávok energií, a že len jednotná 
reakcia EÚ na takéto problémy môže zmierniť ich negatívne účinky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Členské štáty by mali ustanoviť užšiu 
spoluprácu ústredných subjektov 
skladového hospodárstva a zriadenie 
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regionálnych subjektov skladového 
hospodárstva, aby tak zmiernili záťaž na 
konečných užívateľov. 

Or. en

Odôvodnenie

Udržiavanie minimálnych zásob ropy a/alebo ropných produktov by mohlo byť efektívnejšie z 
pohľadu nákladov, keby členské štáty zvýšili vzájomnú spoluprácu. Spoločné skladové 
zariadenia v niektorých oblastiach EÚ (Pobaltie, atlantický kruh, Stredozemné more, stredná 
Európa) by mohli byť zaujímavým variantom šetrenia verejných prostriedkov a zníženia 
záťaže na konečných používateľov pri udržiavaní zásob ropy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Popri tom, že členským štátom by sa 
malo ponechať dostatok voľnosti zvoliť si 
systémy udržiavania zásob, ktoré sú 
najvhodnejšie z hľadiska ich zemepisných 
a organizačných charakteristík, mali by sa 
zaviesť všetky potrebné mechanizmy, 
ktoré by umožnili poskytovanie presných a 
spoľahlivých údajov Komisii o úrovni 
zásob v každom čase.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že cieľom návrhu je v súlade so zásadou subsidiarity  ponechať členským 
štátom možnosť zvoliť si najvhodnejšie mechanizmy udržiavania zásob ropy, ale súčasne aj 
zabezpečiť systém, ktorý by bol v prípade dosiaľ  nepoznaného narušenia dodávok efektívny a 
spoľahlivý.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12b) Mala by sa posilniť úloha členských 
štátov v udržiavaní a riadení povinných 
zásob ropy pre núdzové situácie.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti má len niekoľko členských štátov zásoby ropy, ich skúsenosti sú však veľmi 
pozitívne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Tie isté ciele zároveň vyžadujú 
rozšíriť vyhotovovanie a predkladanie 
štatistických výkazov aj na iné ako 
núdzové zásoby a osobitné zásoby 
a ustanoviť týždňovú periodicitu ich 
uverejňovania.

(21) Tie isté ciele zároveň vyžadujú 
rozšíriť vyhotovovanie a predkladanie 
štatistických výkazov aj na iné ako 
núdzové zásoby a osobitné zásoby. 
Členské štáty by sa mali pobádať k tomu, 
aby poskytovali tieto výkazy o zásobách 
týždenne, mali by ich však poskytovať 
aspoň raz mesačne. Náklady na týždenné 
vykazovanie obchodných zásob ropy a 
jeho prínosy by sa mali vyhodnotiť 
štúdiou realizovateľnosti vypracovanou 
Komisiou. Pri preskúmaní smernice by sa 
malo prihliadnuť na výsledky tohto 
hodnotenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že cieľom návrhu je v súlade so zásadou subsidiarity  ponechať členským 
štátom možnosť zvoliť si najvhodnejšie mechanizmy udržiavania zásob ropy, ale súčasne aj 
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zabezpečiť systém, ktorý by bol v prípade dosiaľ nepoznaného narušenia dodávok efektívny a 
spoľahlivý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na chýbajúcu jednotnú 
záväznú minimálnu úroveň osobitných 
zásob na úrovni Spoločenstva a na počet 
nových mechanizmov, ktoré táto smernica 
priniesla, by sa vykonávanie tejto smernice 
malo preskúmať relatívne krátko po 
nadobudnutí jej účinnosti.

(29) Vzhľadom na chýbajúcu jednotnú 
záväznú minimálnu úroveň osobitných 
zásob na úrovni Spoločenstva, na súčasnú 
štúdiu nákladov na opatrenia na zvýšenie 
transparentnosti trhu s ropou a ich 
prínosov, najmä na týždenné vykazovanie 
komerčných zásob ropy a na počet nových 
mechanizmov, ktoré táto smernica 
priniesla, by sa vykonávanie tejto smernice 
malo preskúmať relatívne krátko po 
nadobudnutí jej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia začala štúdiu realizovateľnosti týkajúcu sa vykazovania obchodných zásob, ktorá sa 
zaoberá potenciálnymi vplyvmi týždenného vykazovania a žiaducimi spôsobmi vykazovania.  
Pri preskúmaní by sa mali zohľadniť výsledky tejto štúdie realizovateľnosti. Len potom by sa 
malo rozhodnúť o tom, či sa týždenné vykazovanie stane povinným alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na chýbajúcu jednotnú 
záväznú minimálnu úroveň osobitných 
zásob na úrovni Spoločenstva a na počet 
nových mechanizmov, ktoré táto smernica 
priniesla, by sa vykonávanie tejto smernice 
malo preskúmať relatívne krátko po 
nadobudnutí jej účinnosti.

(29) Vzhľadom na chýbajúcu jednotnú 
záväznú minimálnu úroveň osobitných 
zásob na úrovni Spoločenstva a na počet 
nových mechanizmov, ktoré táto smernica 
priniesla, by sa vykonávanie tejto smernice 
malo preskúmať najneskôr do troch rokov
po nadobudnutí jej účinnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa určiť presný dátum preskúmania, pretože účinnosť smernice sa musí posúdiť 
rýchlo.  Komisia navrhuje preskúmanie do troch rokov, ak sa však dá posúdiť jej účinnosť 
skôr, malo by sa tak urobiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak zmluva deleguje tieto povinnosti na 
členský štát, na ktorého území sa zásoby 
nachádzajú, alebo na ústredný subjekt 
skladového hospodárstva zriadený 
členským štátom, mala by obsahovať 
ustanovenia, ktoré stanovujú  
a) zodpovednosť členského štátu alebo 
ústredného subjektu skladového 
hospodárstva za zabezpečenie presných 
údajov o úrovni zásob v každom čase; 
b) lehotu na poskytnutie týchto údajov o 
núdzových zásobách nadobudnutých, 
vytvorených, udržiavaných alebo 
riadených na jeho území členskému štátu, 
ktorý delegoval tieto úlohy; 
c) účinné, primerané a odradzujúce 
sankcie v prípade, ak členský štát alebo 
ústredný subjekt skladového hospodárstva 
neplnia podmienky stanovené v zmluve. 

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti existovali pochybnosti o účinnosti a spoľahlivosti vykonávacích zmlúv medzi 
členskými štátmi v prípade rozsiahleho narušenia dodávok. Cieľom súčasného právneho 
predpisu je stanovenie jasných pravidiel týkajúcich sa opatrení, ktorými jeden členský štát 
deleguje svoje povinnosti na druhý členský štát. Každá zmluva musí na tieto účely obsahovať 
ustanovenia týkajúce sa určitých zodpovedností, ktoré zabezpečia efektívnu a spoľahlivú 
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implementáciu v prípade krízy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osobitné zásoby patria výlučne do 
kategórií týchto výrobkov tak, ako sú 
vymedzené v prílohe B bode 4 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
******* z ******* o energetickej 
štatistike: 

3. Osobitné zásoby patria výlučne do 
kategórií týchto výrobkov, ktoré musia 
spĺňať právne predpisy Spoločenstva, 
najmä predpisy týkajúce sa noriem palív a 
ochrany životného prostredia tak, ako sú 
vymedzené v prílohe B bode 4 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
******* z ******* o energetickej 
štatistike:

- rafinérsky plyn (neskvapalnený), - rafinérsky plyn (neskvapalnený),
- etán, - etán,

- skvapalnený ropný plyn (LPG), - skvapalnený ropný plyn (LPG),
- automobilový benzín, - automobilový benzín,

- letecký benzín, - letecký benzín,
- tryskové palivo benzínového typu (na 
báze ťažkého benzínu alebo JP4), 

- tryskové palivo benzínového typu (na 
báze ťažkého benzínu alebo JP4),

- letecký petrolej, - letecký petrolej,

- ostatný petrolej, - ostatný petrolej,
- plynový olej/nafta (destilovaný 
vykurovací olej), 

- plynový olej/nafta (destilovaný 
vykurovací olej),

- ťažký vykurovací olej (s nízkym aj 
vysokým obsahom síry), 

- ťažký vykurovací olej (s nízkym aj 
vysokým obsahom síry),

- lakový benzín a SBP, - lakový benzín a SBP,

- lubrikanty, - lubrikanty,
- bitúmen, - bitúmen,

- parafínové vosky,  - parafínové vosky, 
- ropný koks. - ropný koks.

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že osobitné zásoby by sa mali vzťahovať len na produkty, ktoré spĺňajú 
právne predpisy EÚ. Dovezené materiály, ktoré sa ešte nespracovali tak, aby  spĺňali normy 
palív a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia EÚ, sa v prípade krízy nedajú 
efektívne využívať bez ohrozenia fungovania spoločného trhu a implementácie acquis. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmluva medzi členskými štátmi a 
ústredným subjektom skladového 
hospodárstva obsahuje ustanovenia, ktoré 
stanovujú 
a) zodpovednosť členského štátu alebo 
ústredného subjektu skladového 
hospodárstva za zabezpečenie presných 
údajov o úrovni zásob v každom čase; 
b) lehotu na poskytnutie týchto údajov o 
núdzových zásobách nadobudnutých, 
vytvorených, udržiavaných alebo 
riadených na jeho území členskému štátu, 
ktorý delegoval tieto úlohy; 
c) účinné, primerané a odradzujúce 
sankcie v prípade, ak členský štát alebo 
ústredný subjekt skladového hospodárstva 
neplnia podmienky stanovené v zmluve. 

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti existovali pochybnosti o účinnosti a spoľahlivosti vykonávacích zmlúv medzi 
členskými štátmi v prípade rozsiahleho prerušenia dodávok. Cieľom súčasného právneho 
predpisu je stanovenie jasných pravidiel týkajúcich sa opatrení, ktorými jeden členský štát 
deleguje svoje povinnosti na druhý členský štát. Každá zmluva musí na tieto účely obsahovať 
ustanovenia týkajúce sa určitých zodpovedností, ktoré zabezpečia efektívnu a spoľahlivú 
implementáciu v prípade krízy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty predkladajú Komisii 
týždenný štatistický výkaz o úrovni 
obchodných zásob, ktoré skladujú na 
svojom vnútroštátnom území. V tejto 
súvislosti zabezpečujú ochranu údajov 
citlivého charakteru a neuvádzajú mená 
vlastníkov predmetných zásob.

1. Členské štáty sa pobádajú, aby 
predkladali Komisii týždenný štatistický 
výkaz o úrovni obchodných zásob, ktoré 
skladujú na svojom vnútroštátnom území. 
Členské štáty predkladajú Komisii 
minimálne mesačný štatistický výkaz o 
úrovni obchodných zásob, ktoré skladujú 
na svojom štátnom území. V tejto 
súvislosti zabezpečujú ochranu údajov 
citlivého charakteru a neuvádzajú mená 
vlastníkov predmetných zásob.

2. Komisia uverejňuje týždenný štatistický 
výkaz obchodných zásob v Spoločenstve 
na základe výkazov, ktoré jej odovzdajú 
členské štáty, za použitia agregovaných 
úrovní.

2. Komisia uverejňuje týždenný štatistický 
výkaz obchodných zásob v Spoločenstve 
na základe týždenných alebo mesačných 
výkazov, ktoré jej odovzdajú členské štáty, 
za použitia agregovaných úrovní.

3. Komisia prijme pravidlá vykonávania 
odsekov 1 a 2 v súlade s regulačným 
postupom podľa článku 24 ods. 2.

3. Komisia prijme pravidlá vykonávania 
odsekov 1 a 2 v súlade s regulačným 
postupom podľa článku 24 ods. 2. Tieto 
pravidlá prihliadajú na výsledky štúdie 
realizovateľnosti týkajúcej sa týždenného 
vykazovania, zaoberajú sa potenciálnymi 
vplyvmi týždenného vykazovania a 
hľadajú vhodné spôsoby vykazovania.

Or. en

Odôvodnenie

Týždenné vykazovanie obchodných zásob privádza prax EÚ do súladu s normami USA a 
Japonska a predpokladá sa, že zvýši transparentnosť trhu, a tým prispeje k zníženiu volatility 
cien ropy. Odvetvie tým však zaťažuje dodatočným bremenom. Vznikli aj pochybnosti, či by 
tým údaje neboli  menej presné, a tým by volatilitu  cien ropy zvyšovali, a nie znižovali. 
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti o tejto otázke sa začalo. Pokým nebudú dostupné 
výsledky, členské štáty by mali byť pobádané, aby vyskúšali týždenné vykazovanie, mali by 
však byť povinné podávať výkazy aspoň raz za mesiac.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby osoby 
zodpovedné za udržiavanie a riadenie 
núdzových zásob a osobitných zásob na ich 
území spolupracovali pri uskutočňovaní 
kontrolných akcií uvedených v odseku 1 
s osobami zamestnávanými alebo 
poverenými útvarmi Komisie.

4. Členské štáty zabezpečia, aby osoby 
zodpovedné za udržiavanie a riadenie 
núdzových zásob a osobitných zásob na ich 
území spolupracovali pri uskutočňovaní 
kontrolných akcií uvedených v odseku 1 
s poverenými zamestnancami alebo 
útvarmi Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže informácie o núdzových zásobách ropy sú citlivé, musí byť úplne jasné, že zamestnanci 
Komisie musia byť na uskutočňovanie kontrolných akcií osobitne poverení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, že sa prijme účinné 
medzinárodné rozhodnutie o uvedení zásob 
do obehu, každý príslušný členský štát 
môže použiť svoje núdzové zásoby a svoje 
osobitné zásoby na splnenie 
medzinárodných záväzkov, ktoré z tohto 
rozhodnutia vyplývajú. V tomto prípade 
členský štát ihneď upovedomí Komisiu, 
ktorá môže zvolať koordinačnú skupinu 
alebo elektronicky konzultovať s členmi 
tejto skupiny, najmä na účely posúdenia 
dôsledkov uvedenia zásob do obehu.

3. Komisia úzko spolupracuje s inými 
medzinárodnými organizáciami, ktoré 
majú právomoc uvoľniť zásoby, a 
posilňuje mnohostrannú a dvojstrannú 
koordináciu v tejto oblasti na celom svete.
V prípade, že sa prijme účinné 
medzinárodné rozhodnutie o uvedení zásob 
do obehu, každý príslušný členský štát 
môže použiť svoje núdzové zásoby a svoje 
osobitné zásoby na splnenie 
medzinárodných záväzkov, ktoré z tohto 
rozhodnutia vyplývajú. V tomto prípade 
členský štát ihneď upovedomí Komisiu, 
ktorá môže zvolať koordinačnú skupinu 
alebo elektronicky konzultovať s členmi 
tejto skupiny, najmä na účely posúdenia 
dôsledkov uvedenia zásob do obehu.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže trh s ropou je globálnym trhom, musí sa zabezpečiť, aby sa Komisia snažila získať 
informácie o všetkých diskusiách a rozhodnutiach v medzinárodných organizáciách, ktoré sa 
zaoberajú zásobami ropy.  Komisia by sa navyše mala snažiť o efektívnu spoluprácu v tejto 
oblasti, s členmi Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a tretími stranami, ktoré nie sú 
členmi IEA, aby mohla koordinovaným spôsobom reagovať na každé väčšie narušenie 
dodávok ropy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Koordinačná skupina 
preskúma situáciu. Komisia určí, či je 
prerušenie zásobovania vážne.

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Každý členský štát 
zabezpečí, aby do 24 hodín po zvolaní 
stretnutia koordinačnej skupiny mal na 
ňom svojho zástupcu. Koordinačná 
skupina preskúma situáciu. Komisia určí, 
či je prerušenie zásobovania vážne.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby Európska únia bola schopná reagovať na každé väčšie narušenie 
dodávok rýchlo, a preto aby boli všetky členské štáty zastúpené na rozhovoroch, a Komisia 
mohla zistiť, či došlo k väčšiemu narušeniu dodávok a určiť opatrenia na prijatie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Koordinačná skupina 
preskúma situáciu. Komisia určí, či je 
prerušenie zásobovania vážne.

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Koordinačná skupina 
preskúma situáciu na základe 
rešpektovania zásady solidarity členských 
štátov. Komisia určí, či je prerušenie 
zásobovania vážne.

Or. en

Odôvodnenie

Nedávna plynová kríza medzi Ukrajinou a Ruskom ukázala, že členské štáty sú v rôznej miere 
zraniteľné pri narušeniach dodávok. Trh s ropou je však globálnym trhom, a preto sa 
primeraná odpoveď na narušenie dodávok musí prijímať na úrovni EÚ a IEA. Členské štáty 
nedávno pri rôznych príležitostiach zdôraznili svoje snahy posilniť energetickú solidaritu a 
táto zásada musí byť kľúčovou otázkou aj pri rozhodnutiach o uvoľnení zásob ropy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Koordinačná skupina 
preskúma situáciu. Komisia určí, či je 
prerušenie zásobovania vážne.

4. Ak nastanú ťažkosti s dodávkami ropy 
alebo ropných výrobkov v rámci 
Spoločenstva alebo členského štátu, 
Komisia čo najskôr zvolá na žiadosť 
členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
koordinačnú skupinu. Koordinačná skupina 
preskúma situáciu a  Komisia určí na 
základe objektívneho posúdenia 
hospodárskeho a sociálneho vplyvu tejto 
situácie, či je prerušenie zásobovania 
vážne.
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Or. en

Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť, aby uvoľnenie núdzových zásob vychádzalo z objektívnych kritérií 
hodnotiacich hospodárske a sociálne dôsledky situácie a vplyvu uvoľnenia zásob na 
zmiernenie zásobovacích problémov. Automatická reakcia na báze fixných kritérií 
neumožňuje pružnosť, ktorá je potrebná pri reagovaní na rôzne typy prerušenia zásobovania, 
a okrem toho je potrebné zabrániť tomu, aby sa namiesto ekonomických a sociálnych úvah 
rozhodnutie politizovalo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia vyhodnotí jej 
uplatňovanie a preskúma najmä to, či je 
vhodné uložiť povinnosť udržiavať 
minimálnu úroveň osobitných zásob 
všetkým členským štátom.

Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Komisia 
vyhodnotí jej uplatňovanie a preskúma 
najmä to, či je vhodné uložiť povinnosť 
udržiavať minimálnu úroveň osobitných 
zásob všetkým členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje preskúmanie do troch rokov, ak sa však dá posúdiť jej účinnosť skôr, malo 
by sa tak urobiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia vyhodnotí jej 
uplatňovanie a preskúma najmä to, či je 
vhodné uložiť povinnosť udržiavať 
minimálnu úroveň osobitných zásob 
všetkým členským štátom.

Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice Komisia vyhodnotí jej 
uplatňovanie a preskúma najmä



PE418.361v01-00 18/23 PR\764263SK.doc

SK

a) či sú údaje o zásobách presné a 
poskytnuté načas;
b) či sa úroveň obchodných zásob ropy má 
vykazovať týždenne alebo mesačne;
c) či je vhodné uložiť povinnosť udržiavať 
minimálnu úroveň osobitných zásob 
postačujúcich na dlhšiu dobu všetkým 
členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie musí posúdiť najvhodnejšiu kapacitu zásob (90 alebo 120 dní) a tiež výsledky 
štúdie realizovateľnosti týkajúcej sa týždenného vykazovania obchodných zásob ropy, ktorú 
Komisia začala. Musí ďalej posúdiť, či sa problémy s vykazovaním, ktoré boli hlavným 
dôvodom návrhu nového právneho predpisu zo strany Komisie, účinne vyriešili.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Ropa predstavuje hlavný energetický zdroj Európskej únie. Hospodárstvo vo veľkej miere 
závisí od plynulosti a spoľahlivosti jej dodávok za prístupné ceny. So zreteľom na veľkú
a rastúcu závislosť od dovozu má mimoriadny význam bezpečnosť dodávok.

Komisia predpokladá, že dopyt po rope bude v EÚ do roku 2030 naďalej rásť, i keď len 
mierou 0,25 % ročne. V roku 2030 bude ropa ďalej hlavným zdrojom primárnej energie v EÚ 
a bude predstavovať približne 35 % celkovej spotreby energie. Energetická informačná správa 
USA (Energy Information Administration ) odhaduje, že celosvetový dopyt v roku 2030 bude 
o viac ako o tretinu vyšší v porovnaní s úrovňou v roku 2006.  Keďže zásobovacie a 
rafinérske kapacity nie sú v súčasnosti schopné držať krok s rastom dopytu, trhová situácia 
zostane napätá.

Tieto činitele je potrebné zohľadniť pri vypracúvaní zosúladenej a realistickej politiky v 
oblasti energií v Európe. Súčasťou tejto politiky musí byť schopnosť EÚ reagovať na 
potenciálne náhle krízy v zásobovaní. Zásoby predstavujú významnú poistku pri 
neočakávaných prerušeniach zásobovania. V najhoršom prípade môže byť krajina nútená 
vyčerpať svoje zásoby, aby predišla priamemu fyzickému nedostatku ropy, čo by zastavilo 
niektoré alebo všetky odvetvia hospodárstva a ohrozilo vojenskú spôsobilosť krajiny. Z tohto 
pohľadu je vytváranie zásob vecou základnej štátnej bezpečnosti a základným hospodárskym 
záujmom celej EÚ.

Už na konci šesťdesiatych a na začiatku sedemdesiatych rokov zaviedla EÚ právny rámec 
týkajúci sa problémov dlhodobého a krátkodobého nedostatku dodávok ropy: 

- smernicu Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá 
povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov1;

- rozhodnutie Rady 68/416/EHS z 20. decembra 1968 o uzatváraní a vykonávaní 
osobitných dohôd medzi vládami v súvislosti s povinnosťou členských krajín 
udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov2;

- smernicu 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie účinkov ťažkostí so 
zásobovaním ropou a ropnými výrobkami3;

Navrhovaná smernica by nahradila všetky tri uvedené legislatívne akty.

2. Analýza problému

V ostatných rokoch rastie riziko narušenia dodávok ropy  z viacerých dôvodov, napríklad v 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 8.
2 Ú. v. EÚ L 308, 23.12.1968, s. 19.
3 Ú. v. EÚ L 228, 16.8.1973, s. 1.
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dôsledku rastu celosvetového dopytu, výrobných kapacít, ktoré sú blízko na úrovni dopytu, 
rastúcej koncentrácie zdrojov ropy v niekoľkých (často politicky nestabilných) krajinách, 
najmä na Strednom východe, ako aj rozšírenia geopolitických konfliktov, ktoré sa týkajú 
energií. Tieto celosvetové trendy spolu so zmenšujúcimi sa vnútornými zdrojmi ropy v EÚ 
pridávajú ešte väčšiu dôležitosť zlepšeniu systému vytvárania zásob ropy v EÚ. Analýza 
súčasného systému odhalila slabé stránky, ktoré by v prípade narušenia dodávok mohli 
prekážať jeho správnemu fungovaniu:

a. Rozličné formy vlastníctva zásob
V súčasnosti si členské štáty môžu voľne zvoliť systém vytvárania zásob. Odzrkadľuje 
vnútroštátne rozdiely, pokiaľ ide o zemepisnú situáciu, infraštruktúru, úroveň rafinérskych 
kapacít a dodávky.  Zásoby ropy môžu vlastniť spoločnosti a/alebo vlády a/alebo agentúry. 
Podľa prieskumu Komisie vlastnia 62 % zásob EÚ spoločnosti, 35 % agentúry a 3 % vlády.

Viaceré zásoby sú v súkromných rukách na základe zmocnenia vlády. Zásoby ropy v rukách 
spoločností sa však môžu použiť na tvorbu špekulatívnych ziskov. Keď reálne ceny padajú, 
odrádza to od vytvárania zásob na špekulatívne účely, pretože klesajúci trend cien znamená 
negatívny zisk zo zásob. Spravodajca sa domnieva, že určité obmedzenia, ktoré by sa zaviedli 
na núdzové zásoby v rukách spoločností, alebo lepšia úroveň regulácie by zlepšili situáciu. 

Systém EÚ umožňuje, aby krajina vlastnila zásoby na území iného členského štátu za 
predpokladu existencie dvojstranných zmlúv Napríklad v roku 2007 malo Dánsko, Írsko a 
Švédsko časť svojich zásob v Spojenom kráľovstve na základe série dvojstranných dohôd. 
Odhaduje sa tiež, že zhruba 11 % núdzových zásob sa udržiava prostredníctvom systému 
„lístkov“, pri ktorom ich vlastní a fyzicky skladuje iná krajina.   Tieto lístky oprávňujú ich 
majiteľa kúpiť v krízovej situácii podiel za cenu uvedenú v dohode. Systém lístkov môže byť 
z hľadiska nákladov veľmi účinným spôsobom splnenia povinnosti udržiavania zásob, systém 
však musí umožňovať presné vykazovanie zásob ropy a spoľahlivé riešenie v prípade 
narušenia zásobovania. 

Nie je isté, či sú všetky vnútroštátne systémy schopné zaručiť, že zásoby udržiavané pre 
prípad núdze budú úplne dostupné a použiteľné podľa potrieb. 

b. Riziko parazitovania

Udržiavanie zásob stojí peniaze, nielen vo forme investícií do infraštruktúry, ale aj na údržbu 
zariadení. Odhaduje sa napríklad, že strategické rezervy ropy USA v soľných  jaskyniach 
vyžadujú investičné náklady na infraštruktúru vo výške približne 6 USD za barel1. Uvoľnenie 
zásob ropy má pravdepodobne prínos pre všetky krajiny spotrebúvajúce ropu, pretože trh s 
ropou je celosvetovým trhom.

Pretože prínosy sú spoločné, ale náklady vznikajú pre skladujúcu krajinu, existuje riziko 
parazitovania: členské štáty, ktoré môžu mať menej spoľahlivé systémy, sa môžu spoliehať na 

                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE" profesora Paula Stevensa.
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krajiny, ktoré majú uzavreté riadne dohody. Táto situácia však ohrozuje pripravenosť na stav 
núdze v celej Európskej únii.

Spravodajca je presvedčený, že na zabezpečenie fungovania systému zásob ropy v prípade 
prerušenia zásobovania je dôležité, aby mala Komisia právomoc kontrolovať jeho správnu 
implementáciu a vyžadovať od členských štátov dodržiavanie právnych predpisov EÚ.

c. Kompatibilita s metodikou IEA

Medzinárodná energetická agentúra (IEA), zriadená v roku 1974, využíva paralelný systém. I 
keď by sa vo všeobecnosti dali rovnaké zásoby použiť na preukázanie dodržiavania 
povinností udržiavať zásoby stanovené EÚ a IEA, rozdiely v metodike výpočtu a vykazovania 
predstavujú dodatočnú záťaž na členské štáty EÚ, ktoré sú súčasne členmi IEA.

d. Vyjasnenie postupov v núdzových situáciách

Európskej únii chýbajú  koordinované intervenčné postupy, čo v praxi veľmi sťažuje 
prijímanie rýchlych rozhodnutí a účinných opatrení, ktoré majú v prípade krízy kľúčový 
význam. EÚ nemá jasné pravidlá uvoľňovania zásob a neexistuje jasný rozhodovací postup na 
úrovni EÚ. V skutočnosti zostáva rozhodnutie na národných vládach a v prípade núdzovej 
situácie sa úloha Komisie prostredníctvom členských štátov zužuje na konzultáciu.

I keď by fixný súbor kritérií, ktorý by naštartoval uvoľnenie núdzových zásob ropy, 
zabezpečil transparentnosť a rýchlu reakciu, takýto systém by nemusel byť dosť pružný, aby 
umožnil primeranú reakciu na rôzne typy obmedzení dodávok. Vhodnejšie by mohlo byť 
rozhodnutie ad hoc, ktoré by nezávislý orgán prispôsobil danej situácii. Právne predpisy 
musia napriek tomu poskytnúť účinný mechanizmus prijímania rozhodnutí pri uvoľňovaní 
zásob ropy. V tejto súvislosti sa musí v platnej legislatíve vyjasniť úloha systému EÚ vo 
vzťahu k IEA a jej postupom.

e. Zabezpečenie transparentnosti trhu s ropou

Spoľahlivosť údajov a frekvencia ich vykazovania vyvolávajú značnú nespokojnosť.  Na 
zvýšenie transparentnosti trhu sú potrebné presné a aktuálne údaje. Spotrebitelia musia byť 
presvedčení, že na čerpacích staniciach platia spravodlivú cenu.  Nesprávne údaje by mohli 
viesť k zlým rozhodnutiam a zvyšovať volatilitu cien. Komisia si sťažuje, že vykazovanie 
členských štátov má malú frekvenciu a aktuálnosťou zaostáva. Súčasne existujú vážne 
pochybnosti o tom, koľko z „nahlásených zásob“ je v skutočnosti použiteľných v núdzovej 
situácii a aký podiel by sa vyžadoval na prevádzkové účely systému, a preto by nebol 
dostupný na spotrebu.

Komisia navrhuje, že členské štáty by zásoby mali vykazovať týždenne, a nie mesačne. Tým 
by sa systém EÚ zosúladil s praxou v USA. Ropné spoločnosti i niektoré členské štáty sa však 
obávajú ďalšej administratívnej záťaže a tvrdia, že zverejňovanie zásob ropy na týždennej 
báze zvýši neistotu na trhoch, pretože týždenné údaje sú ešte menej presné. Americké 
skúsenosti ukazujú, že týždenné údaje sú často retroaktívnymi korekciami, ak sa predkladajú 
presnejšie mesačné údaje. Kvalita údajov by mala byť prednejšou než ich kvantita.

3. Možnosti politiky na zlepšenie systému
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Na žiadosť Komisie sa uskutočnilo hodnotenie vplyvu možností politiky, ktorým sa 
systematicky posudzovali ich účinky na pripravenosť v mimoriadnej situácii, t.j. schopnosť 
EÚ vyrovnať sa s prípadným prerušením zásobovania, ako aj finančnou a administratívnou 
záťažou pre členské štáty, priemysel a Komisiu.

Hodnotili sa tieto štyri možnosti politiky:

 Možnosť politiky 0: bez zmeny politiky, ktorá sa zjavne nespája s ďalšou finančnou 
alebo administratívnou záťažou, ale nemôže zabezpečiť účinnú pripravenosť celej EÚ 
v núdzovej situácii;

 Možnosť politiky 1: posilnenie mechanizmov na kontrolu a koordináciu súčasného 
systému;

 Možnosť politiky 2: vytvorenie centralizovaného systému Spoločenstva a zavedenie 
povinnosti štátneho/verejného vlastníctva núdzových zásob;

 Možnosť politiky 3: vytvorenie osobitných núdzových zásob EÚ, čo znamená, že 
členské štáty budú povinné udržiavať povinný podiel núdzových zásob vo forme 
zásob vlastnených vládou alebo agentúrou, a to v rámci revidovanej verzie súčasného 
systému. 

Komisia preferuje možnosť politiky 3. Nie je však ešte politicky prijateľné žiadať členské 
štáty vytvárať osobitné zásoby. V dôsledku toho sa návrh Komisie síce opiera o túto možnosť, 
ale nateraz ponecháva tvorbu osobitných zásob na vôli členských štátov.

Návrh predpokladá doložku o preskúmaní, ktorá umožní Komisii po uplynutí určitej doby 
posúdiť, či členské štáty, ktoré nevytvárajú osobitné zásoby, využívajú iné, dostatočne 
presvedčivé riešenia.

4. Návrhy spravodajcu na zlepšenie systému

Spravodajca podporuje možnosť politiky 3. Vytvorenie osobitných zásob na dlhšiu dobu 
spolu so zmenou výpočtovej bázy na normy IEA, obmedzenie využívania obchodných zásob, 
obmedzenie systému „lístkov“ a zlepšenie rozhodovacieho procesu v prípade krízy je 
správnou cestou na zabezpečenie toho, aby systém EÚ bol schopný reagovať na budúce 
problémy na trhu s ropou.  Vo všeobecnosti by sa mala posilniť úloha členských štátov v 
udržiavaní a riadení zásob ropy pre núdzové situácie.

V duchu tejto možnosti politiky by spravodajca chcel k návrhu zaviesť niektoré pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy s cieľom:

 posilniť transparentnosť na trhu s ropou vo všeobecnosti a konkrétne transparentnosť, 
pokiaľ ide o umiestnenie, množstvo a vlastníctvo dostupných zásob ropy, so zreteľom 
na posilnenie spoľahlivosti núdzového systému;  

 zabezpečiť poskytovanie a spracovávanie presných a aktuálnych údajov o všetkých 
núdzových zásobách, najmä o zásobách , ktoré nie sú osobitnými zásobami (čl. 6, čl. 
15);
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 stanoviť presné pravidlá pre členské štáty týkajúce sa zverovania riadenia osobitných 
zásob mimo ich štátne územie (čl. 11);

 stanoviť vhodný časový rámec a rozsah preskúmania právneho predpisu (čl. 23);

 umožniť Komisii, aby mohla efektívne kontrolovať správne vykonávanie tohto 
právneho predpisu (čl. 19, čl. 22); 

 zabezpečiť jasný a rýchly rozhodovací proces, ktorý by EÚ umožňoval prijímať 
opatrenia ako doplnok opatrení IEA, a zabezpečiť primerané, nespolitizované a 
nepredpojaté rozhodnutia v duchu energetickej solidarity EÚ (čl. 21);

 zabezpečiť, aby každý systém udržiavania zásob, napríklad aj systém „lístkov“, 
umožňoval presné vykazovanie dostupných zásob a bol úplne spoľahlivý v prípade 
prerušenia zásobovania (čl. 8, čl. 11).
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