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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zemný plyn je fosílnym palivom s najnižšími emisiami CO2, a zohráva preto v Európe 
kľúčovú úlohu pri prechode na energetický systém s nízkymi emisiami oxidov uhlíka. Plyn 
dnes v Európe pokrýva štvrtinu spotreby primárnej energie, pričom takmer 60 % plynu sa 
dováža.1 Hoci nárast dopytu po plyne by sa mal stabilizovať aj vďaka cieľom EÚ na rok 2020 
týkajúcim sa energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a zníženia emisií 
skleníkových plynov, pokles domácej produkcie by aj naďalej viedol k situácii, že závislosť 
EÚ od dovozu plynu by zostala na rovnakej úrovni alebo by sa dokonca ešte zvýšila. Rusko-
ukrajinská plynová kríza z januára 2009, keď bolo na dva týždne zastavených 30 % dovozu 
plynu pre Európu, jasne ukázala, že za terajších okolností, keď rastie závislosť od dovozu 
plynu a zvyšujú sa riziká týkajúce sa zásobovania plynom a tranzitu, už súčasná smernica o 
bezpečnosti dodávok plynu2 nepostačuje a je potrebná jej revízia. Okrem toho treba 
zdôrazniť, že pre niektoré členské štáty znamenalo prerušenie dodávok plynu v januári 2009 
pozastavenie 100 % ich dovozu plynu z Ruska a že situácia v jednom členskom štáte zostáva 
po prerušení dodávok plynu doteraz nevyriešená.  

Tieto okolnosti veľmi jasne poukazujú na to, že proces vytvárania plne liberalizovaného 
vnútorného trhu s energiou je nedokončený a že je naliehavo potrebné stanoviť opatrenia, 
ktoré by zlepšili bezpečnosť dodávok plynu v rámci EÚ.

V súvislosti s otázkami v oblasti životného prostredia sa spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko domnieva, že bezpečnosť dodávok plynu musí byť v súlade s ochranou životného 
prostredia, aby mohlo byť zásobovanie energiou v Európe trvalo udržateľné:

 Mal by sa primerane zohľadniť environmentálny vplyv navrhovaných opatrení v 
oblasti dopytu a dodávok. Aj v núdzových situáciách by sa mali uprednostniť 
opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. 

 Treba poznamenať, že prechod z plynu na iné palivá by viedol k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov, napr. v prípade, že sa plyn nahrádza uhlím a vykurovacím 
olejom. 

 Úspora energie a energetická účinnosť má rozhodujúcu úlohu pri prevencii kríz a 
zmierňovaní ich účinku, preto by sa opatrenia v tejto oblasti mali viac zdôrazňovať. 
V tejto súvislosti by sa mala venovať osobitná pozornosť prebiehajúcim rokovaniam 
týkajúcim sa tzv. balíka o energetickej účinnosti, t. j. návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov3 a návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú 
úspornosť a iné základné parametre4.

 Mala by sa viac zdôrazňovať úloha trvalo udržateľných domácich zdrojov energie. 
Malo by sa uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie do 
infraštruktúry plynárenskej siete. 

 Nová energetická infraštruktúra by sa mala budovať po primeranom vyhodnotení 
vplyvu na životné prostredie, ak si to vyžadujú špecifické právne predpisy, 

                                               
1 Priemer pre EÚ-27, údaj za rok 2007.
2 Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu;

Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.
3 2008/0223(COD).
4 2008/0221(COD).
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predovšetkým smernica 2001/42/ES a smernica Rady 85/337/EHS, ako aj s 
primeraným ohľadom na životné prostredie, a najmä na chránené prírodné oblasti 
zahrnuté do programu Natura 2000.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali 
zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v 
členských štátoch a v celom Spoločenstve 
vybudovaná dostatočná plynárenská 
infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá 
týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by 
mali zabezpečiť rovnakú úroveň 
bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a 
vytvoriť značné stimuly na výstavbu 
potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie 
úrovne pripravenosti v čase krízy. 
Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré 
patrí používanie náhradných palív, môžu 
zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 
energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich 
možno prijať rýchlo, a môžu badateľne 
znižovať dopyt v reakcii na prerušenie 
dodávok.

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali 
zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v 
členských štátoch a v celom Spoločenstve 
vybudovaná dostatočná plynárenská 
infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá 
týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by 
mali zabezpečiť rovnakú úroveň 
bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a 
vytvoriť značné stimuly na výstavbu 
potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie 
úrovne pripravenosti v čase krízy. 
Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré 
patrí používanie náhradných palív, môžu 
zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 
energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich 
možno prijať rýchlo, a môžu badateľne 
znižovať dopyt v reakcii na prerušenie 
dodávok. Treba však poznamenať, že 
prechod na fosílne palivá by viedol k 
zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Ako 
opatrenie v oblasti dopytu by sa malo 
väčšmi podporovať účinné využívanie 
energie. Mal by sa primerane zohľadniť 
environmentálny vplyv navrhovaných 
opatrení v oblasti dopytu a dodávok a mali 
by sa uprednostniť opatrenia, ktoré majú 
na životné prostredie najmenší vplyv. 
Všetky investície do infraštruktúry by sa 
mali realizovať s primeraným ohľadom 
na životné prostredie a na príslušné 
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acquis communautaire.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mali by sa dôrazne podporovať 
investície do novej plynovej infraštruktúry. 
Investície by mali zvýšiť bezpečnosť 
dodávok plynu a zabezpečiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu so zemným 
plynom. Ak pôjde o investície do 
infraštruktúry s cezhraničným 
charakterom, Agentúra pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
zriadená na základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/… 
(„ACER“) a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k 
intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie 
zohľadnili cezhraničné aspekty.

(10) Mali by sa dôrazne podporovať 
investície do novej plynovej infraštruktúry, 
ktoré by sa však mali realizovať až po 
primeranom vyhodnotení vplyvu na 
životné prostredie. Táto nová 
infraštruktúra by mala zvýšiť bezpečnosť 
dodávok plynu a zabezpečiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu so zemným 
plynom. Malo by sa uľahčiť začlenenie 
plynu z obnoviteľných zdrojov energie do 
infraštruktúry plynárenskej siete. Ak 
pôjde o investície do infraštruktúry s 
cezhraničným charakterom, Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky zriadená na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… („ACER“) a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn („ENTSO-G“) by sa mali prizvať k 
intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie 
zohľadnili cezhraničné aspekty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, 
ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti 

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, 
ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti 
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dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a 
neprerušované fungovanie vnútorného trhu 
s plynom prostredníctvom presného 
vymedzenia a rozdelenia povinností a 
koordinácie reakcií členských štátov a 
Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi 
opatreniami a reakciami na konkrétne 
prerušenia dodávok.

dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne 
a neprerušované fungovanie vnútorného 
trhu s plynom a že sa stanovia mimoriadne 
opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, 
keď trh už nie je schopný zabezpečovať 
požadované dodávky plynu, a to
prostredníctvom presného vymedzenia a 
rozdelenia povinností a koordinácie reakcií 
členských štátov a Spoločenstva v duchu 
solidarity medzi členskými štátmi v 
súvislosti s preventívnymi opatreniami a 
reakciami na konkrétne prerušenia 
dodávok alebo na vážne a reálne hrozby 
takýchto prerušení.

Or. en

Odôvodnenie

Skutočné prerušenia dodávok by nemali byť jediným dôvodom na reakciu.  Takáto reakcia by 
mala nasledovať aj na základe vážnych a reálnych hrozieb prerušení. V súlade so závermi 
zasadnutia Európskej rady z marca 2009 by sa v nariadení mal zdôrazniť duch solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú 
zákazníkov už pripojených k plynovej 
distribučnej sieti a v prípade, že tak 
rozhodne príslušný členský štát, môžu 
zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a 
nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k 
plynovej distribučnej sieti;

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú 
zákazníkov už pripojených k plynovej 
distribučnej sieti a v prípade, že tak 
rozhodne príslušný členský štát, môžu 
zahŕňať aj iných odberateľov, ako sú malé 
a stredné podniky, školy a nemocnice, 
pokiaľ sú už pripojené k plynovej 
distribučnej sieti; 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právo vymedziť zoznam chránených odberateľov na úrovni 
vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so svojimi potrebami a v prípade, že to považujú 
za potrebné, tento zoznam ďalej rozšíriť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia v rámci svojich právomocí 
vykoná opatrenia stanovené v tomto 
nariadení. Tieto opatrenia zahŕňajú 
najmä každoročné posúdenie rizika 
stanovené v článku 8 ods. 1 písm. a) a 
neustále monitorovanie bezpečnosti 
dodávok plynu na úrovni Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mala 
organizovať aj na úrovni Komisie/Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán po porade s 
plynárenskými podnikmi, príslušnými 
organizáciami zatupujúcimi záujmy 
domácností a priemyselných odberateľov a 
regulačným orgánom, ak ním nie je 
príslušný orgán, vypracuje najneskôr do 
[31. marca 2011; 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti]: 

1. Príslušný orgán po porade s 
plynárenskými podnikmi, príslušnými 
organizáciami zatupujúcimi záujmy 
domácností a priemyselných odberateľov a 
regulačným orgánom, ak ním nie je 
príslušný orgán, a v súlade s odsekom 2
vypracuje do [31. marca 2011; 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti]: 

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mala 
lepšie koordinovať na úrovni Spoločenstva. Je potrebné viac zdôrazniť povinnosť poradiť sa s 
príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a s Komisiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto 
plánov vymenia informácie a poradia sa 
medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili 
vzájomnú súdržnosť svojich plánov a 
opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. 
Tieto konzultácie by sa mali týkať 
minimálne vzájomných prepojení, 
cezhraničných dodávok a skladovania a 
fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch 
smeroch.

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto 
plánov vymenia informácie a poradia sa 
medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili 
vzájomnú súdržnosť svojich plánov a 
opatrení na príslušnej regionálnej úrovni a 
na úrovni Spoločenstva. Tieto konzultácie 
by sa mali týkať minimálne vzájomných 
prepojení, cezhraničných dodávok a 
skladovania a fyzickej kapacity prepravy 
plynu v oboch smeroch.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mala 
organizovať aj na úrovni Spoločenstva. Príslušným orgánom v tejto veci by mala byť 
Európska komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti 
infraštruktúry a dodávok uvedených v 
článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú 
aspoň plánovanie splnenia normy N-1, 
množstvá a kapacity potrebné na 
zásobovanie chránených odberateľov v 
stanovených obdobiach vysokého dopytu, 
opatrenia v oblasti dopytu a povinnosti 
plynárenských podnikov a ostatných 
príslušných orgánov;

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti 
infraštruktúry a dodávok uvedených v 
článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú 
aspoň plánovanie splnenia normy N-1, 
množstvá a kapacity potrebné na 
zásobovanie chránených odberateľov v 
stanovených obdobiach vysokého dopytu, 
a to v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 
2001 o posudzovaní účinkov určitých 
plánov a programov na životné prostredie1

a so smernicou Rady 85/337/EHS z 27. 
júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na 
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životné prostredie2, opatrenia v oblasti 
dopytu a povinnosti plynárenských 
podnikov a ostatných príslušných orgánov;
1. Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
2. Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [31. marca 2014; 3 rokov
od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán 
zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra 
(N-1) v prípade narušenia najväčšej 
infraštruktúry v oblasti zásobovania 
plynom kapacitu na dodanie potrebného 
množstva plynu na uspokojenie celkového 
dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje 
výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne 
vysokého dopytu po plyne v priebehu 
najchladnejšieho obdobia, ktoré sa 
štatisticky vyskytuje každých dvadsať 
rokov.

1. Do [31. marca 2016; 5 rokov od 
nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán 
zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra 
(N-1) v prípade narušenia najväčšej 
infraštruktúry v oblasti zásobovania 
plynom kapacitu na dodanie potrebného 
množstva plynu na uspokojenie celkového 
dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje 
výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne 
vysokého dopytu po plyne v priebehu 
najchladnejšieho obdobia, ktoré sa 
štatisticky vyskytuje každých dvadsať 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Z technického hľadiska nie je možné do troch rokov vybudovať potrebnú infraštruktúru a 
prispôsobiť celé prepravné sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
umožnia do dvoch rokov od nadobudnutia 

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
umožnia do štyroch rokov od nadobudnutia 
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účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú 
kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch 
na všetkých cezhraničných vzájomných 
prepojeniach, okrem prípadov, keď 
Komisia na žiadosť príslušného orgánu 
rozhodne, že pridaním obojsmernej 
kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť 
dodávok nijakého členského štátu. Toto 
rozhodnutie je možné revidovať, ak sa 
zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity 
obojsmerného toku by sa mala dosahovať 
hospodárnym spôsobom a mala by 
zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na 
splnenie noriem v oblasti dodávok 
uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ 
plynovej prepravnej sústavy by mal do 
dvoch rokov prispôsobiť fungovanie celej 
prepravnej sústavy tak, aby umožňovala 
obojsmerný tok plynu.

účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú 
kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch 
na všetkých cezhraničných vzájomných 
prepojeniach, okrem prípadov, keď 
Komisia na žiadosť príslušného orgánu 
rozhodne, že pridaním obojsmernej 
kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť 
dodávok nijakého členského štátu. Toto 
rozhodnutie je možné revidovať, ak sa 
zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity 
obojsmerného toku by sa mala dosahovať 
hospodárnym spôsobom a mala by 
zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na 
splnenie noriem v oblasti dodávok 
uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ 
plynovej prepravnej sústavy by mal do 
štyroch rokov prispôsobiť fungovanie 
prepravnej sústavy tak, aby umožňovala 
obojsmerný tok plynu.

Or. en

Odôvodnenie

Z technického hľadiska nie je možné prispôsobiť celé prepravné sústavy tak, aby umožňovali 
obojsmerný tok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do [30. marca 2011; 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti] Komisia posúdi 
v celom rozsahu riziká, ktoré majú vplyv 
na bezpečnosť dodávok plynu v 
Spoločenstve (posúdenie zo strany 
Spoločenstva), pričom zohľadní najmä 
posúdenia rizika vykonané jednotlivými 
členskými štátmi a všetky relevantné 
medzinárodné okolnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Posúdenie rizika na úrovni Spoločenstva znamená dodatočný prínos. V prípade, že sa 
vyskytne významné alebo neočakávané riziko, malo by sa prehodnotiť posúdenie rizika 
vykonané tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Posúdenie rizika sa opakuje každé dva 
roky pred 30. septembrom daného roka.

3. Posúdenie rizika sa opakuje každoročne 
pred 30. septembrom.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie rizika sa musí opakovať častejšie, aby bolo možné lepšie predpovedať krízy a 
lepšie sa na ne pripraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Stupeň núdze (núdzový stav): v 
prípade, že dôjde k výnimočne vysokému 
dopytu alebo k prerušeniu dodávok 
prostredníctvom alebo z najväčšej 
infraštruktúry alebo zdroja a existuje vážne 
riziko, že sa výhradne prostredníctvom 
trhových nástrojov už nebudú dať plniť 
normy v oblasti dodávok pre chránených 
odberateľov.

(3) Stupeň núdze (núdzový stav): v 
prípade, že dôjde k výnimočne vysokému 
dopytu alebo k prerušeniu dodávok 
prostredníctvom alebo z najväčšej 
infraštruktúry alebo zdroja alebo existuje 
vážne riziko, že sa výhradne 
prostredníctvom trhových nástrojov už 
nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok 
pre chránených odberateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Podnet na realizáciu núdzových opatrení by mal byť vymedzený flexibilnejšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade, že príslušný orgán vyhlási 
núdzový stav, prijme vopred stanovené 
opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne 
a bezodkladne o tom informuje Komisiu, 
najmä o opatreniach, ktoré hodlá prijať v 
súlade s článkom 9 ods. 1. Komisia môže 
zvolať stretnutie Koordinačnej skupiny pre 
plyn. 

5. V prípade, že príslušný orgán vyhlási 
núdzový stav, prijme vopred stanovené 
opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne 
a bezodkladne o tom informuje Komisiu, 
najmä o opatreniach, ktoré hodlá prijať v 
súlade s článkom 9 ods. 1. Komisia zvolá
stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť právomoci Európskej komisie v súvislosti s riadením kríz počas 
núdzového stavu na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia preskúma do jedného týždňa, či 
je vyhlásenie núdzového stavu 
opodstatnené a či to príliš nezaťaží 
plynárenské podniky a fungovanie 
vnútorného trhu. Komisia môže 
predovšetkým požiadať príslušný orgán, 
aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú 
plynárenské podniky, a aby zrušil 
vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už 
Komisia nebude považovať za 
opodstatnené.

6. Komisia preskúma do troch dní, či je 
vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené 
a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky 
a fungovanie vnútorného trhu. Komisia 
môže predovšetkým požiadať príslušný 
orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš 
zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil 
vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už 
Komisia nebude považovať za 
opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť právomoci Európskej komisie v súvislosti s riadením kríz počas 
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núdzového stavu na úrovni Spoločenstva. Úloha Komisie pri posudzovaní plánov by sa mala 
obmedziť na oblasti/situácie, ktoré nie sú v plánoch opísané, a na oblasti/situácie zahŕňajúce 
cezhraničné faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť príslušného 
orgánu vyhlásiť núdzový stav v 
Spoločenstve. Núdzový stav v Spoločenstve 
Komisia vyhlási, ak viac ako jeden 
príslušný orgán vyhlásil núdzový stav 
alebo Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % 
dodávok plynu z tretích krajín. Komisia 
vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako 
jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový 
stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 
ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový 
stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne 
postihnutých zemepisných regiónov 
rozprestierajúcich sa na území viac ako
jedného členského štátu.

1. Komisia na žiadosť príslušného orgánu 
vyhlási stupeň včasného varovania v 
Spoločenstve alebo stav pohotovosti v 
Spoločenstve. Komisia vyhlási núdzový 
stav v Spoločenstve na žiadosť jedného 
príslušného orgánu, alebo ak Spoločenstvo 
podľa výpočtu ENTSO-G prišlo o viac ako 
10 % denného dovozu plynu z tretích 
krajín, ktoré nepatria do Európskeho 
hospodárskeho priestoru. Komisia vyhlási 
núdzový stav aj v prípade, že viac ako 
jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový 
stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 
ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový 
stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne 
postihnutých zemepisných regiónov 
rozprestierajúcich sa na území viac ako 
jedného členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia zvolá stretnutie Koordinačnej 
skupiny pre plyn, hneď ako vyhlási 
núdzový stav v Spoločenstve.

2. Komisia zvolá stretnutie Koordinačnej 
skupiny pre plyn, hneď ako vyhlási stupeň 
včasného varovania v Spoločenstve, stav 
pohotovosti v Spoločenstve alebo núdzový 
stav v Spoločenstve.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Počas stupňa včasného varovania v 
Spoločenstve koordinuje Komisia [a 
vysoký predstaviteľ] svoju činnosť v 
súvislosti s tretími krajinami s cieľom 
zmierniť zistené riziká.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Počas stavu pohotovosti v 
Spoločenstve požiada Komisia príslušné 
orgány, aby koordinovali svoju činnosť s 
cieľom vyrovnať sa s prerušením dodávok 
alebo s výnimočne vysokým dopytom. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty počas núdzového stavu v 
Spoločenstve zabezpečia, aby sa zachoval 
cezhraničný prístup k zásobníkom a 
neprijmú akékoľvek právne opatrenie, 

6. Členské štáty počas núdzového stavu v 
Spoločenstve zabezpečia, aby sa zachoval 
cezhraničný prístup k zásobníkom, a
neprijmú žiadne právne ustanovenie, ktoré 
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ktoré príliš obmedzuje tok plynu na 
dotknuté trhy.

príliš obmedzuje tok plynu na dotknuté 
trhy. Komisia napomáha uplatňovanie 
týchto opatrení s cieľom zachovať dobre 
fungujúci vnútorný trh, najmä v 
prípadoch prerušení dodávok a krízových 
situácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha II – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypracúvaní preventívnych a 
núdzových plánov príslušný orgán 
zohľadňuje tento orientačný a neúplný 
zoznam opatrení:

Pri vypracúvaní preventívnych a 
núdzových plánov príslušný orgán 
zohľadňuje orientačný a neúplný zoznam 
opatrení uvedený v tejto prílohe. Príslušný 
orgán pri vypracúvaní preventívnych a 
núdzových plánov primerane zohľadňuje 
environmentálny vplyv navrhovaných 
opatrení a v najväčšej možnej miere 
uprednostňuje opatrenia, ktoré majú na 
životné prostredie najmenší vplyv. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha II – názov „Dodávky“ – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 uľahčenie začlenenia plynu z 
obnoviteľných zdrojov energie do 
infraštruktúry plynárenskej siete 

Or. en


