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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa blahoželá Komisii k navrhnutiu primeraných usmernení pre rozvoj 
transeurópskej energetickej infraštruktúry a považuje to za rozhodujúci krok, ktorý ešte viac 
posilní Európsku úniu. Tento návrh stanovuje pravidlá pre včasný rozvoj a interoperabilitu 
transeurópskych energetických sietí v záujme dosiahnutia cieľov Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie v oblasti energetickej politiky, zaistenia fungovania vnútorného trhu 
s energiou, zaistenia bezpečnosti dodávok v Únii, podporenia energetickej účinnosti a rozvoja 
nových a obnoviteľných foriem energie a tiež podporenia synergie energetických sietí. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že ide o mimoriadne dôležitú bezpečnostnú otázku pre Európsku 
úniu.

Viacero členských štátov EÚ je stále ešte závislých od jedného dodávateľa energie, čo nie je v 
súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných. Takýto stav výrazne zvyšuje riziko 
mimoriadnej udalosti v situáciách, keď dodávateľ má napríklad technické problémy. Táto 
situácia je neudržateľná, a preto spravodajkyňa víta aj oznámenie Komisie s názvom 
Rozpočet pre Európu 2020 o budúcom viacročnom finančnom rámci (2014 – 2020), ktoré 
okrem iného navrhuje vytvorenie Nástroja na prepojenie Európy s cieľom podporovať priority 
energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry prostredníctvom jediného fondu s 
prostriedkami vo výške 40 miliárd EUR, z ktorých bude 9,1 miliardy EUR vyčlenených na 
energiu.

Komisia vo svojom návrhu odporúča stanoviť obmedzený počet prioritných projektov v 
oblasti elektrických a plynárenských sietí a infraštruktúr na prepravu ropy a oxidu uhličitého. 
Komisia stanovila celkovo 12 prioritných infraštruktúrnych projektov a oblastí týkajúcich sa 
energie.

Spravodajkyňa by rada zdôraznila, že návrh sa neobmedzuje len na neobnoviteľné zdroje. 
Pomocou tohto nariadenia bude Únia môcť dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy a energie: 
Dvadsaťpercentné zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020, dvadsaťpercentné 
zvýšenie energetickej účinnosti a dvadsaťpercentný nárast podielu energie z obnoviteľných 
zdrojov v konečnej spotrebe energie. Spravodajkyňa víta angažovanosť tohto návrhu, pokiaľ 
ide o veľmi dôležitú otázku udržateľnej a ekologickej politiky v oblasti energie. V súvislosti s 
touto problematikou vyjadruje isté znepokojenie, ale domnieva sa, že návrh Komisie je 
vyvážený. Spravodajkyňa takisto zdôrazňuje, že by sa nemali podporovať projekty, ktoré 
poškodzujú životné prostredie. Jedným z hodnotiacich kritérií projektov spoločného záujmu 
je miera ich udržateľnosti. Toto kritérium sa meria hodnotením zníženia emisií skleníkových 
plynov a vplyvu infraštruktúry elektrickej rozvodnej siete na životné prostredie. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa by sa vo 
svojom stanovisku nemal zameriavať na environmentálne otázky, pretože výbor ENVI, ktorý 
je gestorským výborom pre túto oblasť, pripravuje svoje vlastné stanovisko.

Spravodajkyňa je presvedčená, že realizácia týchto projektov má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov energetickej politiky, ktoré sú stanovené v Zmluve o Európskej únii. 
Zároveň sa však domnieva, že táto skutočnosť nesmie viesť k zvýšeniu cien energie. Európski
občania potrebujú bezpečné dodávky energie, čo ale nesmie zásadne ovplyvniť náklady na 
energiu. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neuskutočnila hĺbková štúdia 
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týkajúca sa vplyvu realizácie týchto projektov na ceny energie. Vzhľadom na nutnosť 
takýchto projektov a ich pozitívne účinky na hospodársku súťaž však možno očakávať pokles 
spomínaných cien.

Vo všeobecnosti si prioritné oblasti a projekty týkajúce sa elektrických a plynárenských sietí, 
ako aj projekty v oblasti infraštruktúr na prepravu ropy a oxidu uhličitého vyžadujú asi 200 
miliárd EUR. Komisia sa domnieva, že väčšinu týchto projektov budú vzhľadom na ich 
výnosnosť financovať súkromní investori. Viacero projektov sa však musí zamerať na menšie 
členské štáty a v takých prípadoch možno súkromní investori nebudú mať záujem tieto 
projekty realizovať, pretože doba návratnosti je príliš dlhá. Komisia preto vyčlenila 9,1 
miliardy EUR na financovanie projektov, ktoré nie sú atraktívne pre súkromných investorov, 
ale majú veľký význam pre bezpečnosť Európskej únie.

Celkovo spravodajkyňa víta navrhované nariadenie a dúfa, že nadobudne účinnosť podľa 
navrhovaného harmonogramu. Vyzýva ostatných členov Parlamentu, Komisie a Rady, aby 
konali zodpovedne a z prijímania tohto nariadenia neurobili politickú otázku, pretože to by 
mohlo ohroziť bezpečnosť Únie.

Cieľom obmedzeného počtu predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 
zdôrazniť význam rozvoja energetickej infraštruktúry pre jednotný trh všeobecne a európske 
podniky a spotrebiteľov konkrétne. Dva sa zameriavajú na aspekty komunikácie, a to jazyky, 
v ktorých má byť platforma transparentnosti vytvorená Komisiou prístupná, a uverejnenie 
príslušných informácií realizátormi projektov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Urýchlenie modernizácie existujúcej a 
rozvoja novej energetickej infraštruktúry je 
dôležité pre dosiahnutie cieľov 
energetickej a klimatickej politiky Únie, 
ktoré spočívajú v dokončení vnútorného 
trhu s energiou, zaručení bezpečnosti 
dodávok predovšetkým plynu a ropy, 
znížení emisií skleníkových plynov o 20 
%, zvýšení podielu energie 

(6) Urýchlenie modernizácie existujúcej a 
rozvoja novej energetickej infraštruktúry je 
dôležité pre dosiahnutie cieľov 
energetickej a klimatickej politiky Únie, 
ktoré spočívajú v dokončení vnútorného 
trhu s energiou, zaručení bezpečnosti 
dodávok predovšetkým plynu a ropy, 
znížení emisií skleníkových plynov 
o 20 %, zvýšení podielu energie 
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z obnoviteľných zdrojov v konečnej 
spotrebe energie na 20% a dosiahnutí 20% 
zvýšenia energetickej účinnosti do roku 
2020. Únia musí súčasne pripraviť svoju 
infraštruktúru na ďalšie znižovanie emisií 
uhlíka v energetickej sústave v dlhodobom 
výhľade do roku 2050.

z obnoviteľných zdrojov v konečnej 
spotrebe energie na 20 %, t. j. spojením 
regiónov s vysokou kapacitou výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a s potenciálom skladovania elektrickej 
energie, a dosiahnutí 20 % zvýšenia 
energetickej účinnosti do roku 2020. Únia 
musí súčasne pripraviť svoju infraštruktúru 
na ďalšie znižovanie emisií uhlíka 
v energetickej sústave v dlhodobom 
výhľade do roku 2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vnútorný trh s energiou, napriek svojej 
právnej existencii vymedzenej v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, zostáva roztrieštený z dôvodu 
nedostatočných prepojení medzi 
vnútroštátnymi energetickými sieťami. 
Integrované siete v celej Únii sú však 
dôležité na zabezpečenie 
konkurencieschopného a dobre 
fungujúceho integrovaného trhu 
na podporu rastu, zamestnanosti 
a udržateľného rozvoja.

(7) Vnútorný trh s energiou, napriek svojej 
právnej existencii vymedzenej v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, zostáva roztrieštený z dôvodu 
nedostatočných prepojení medzi 
vnútroštátnymi energetickými sieťami. 
Integrované siete v celej Únii, v ktorých sú 
činnosti súvisiace s dodávkou a výrobou 
účinne oddelené od fungovania siete, sú 
však dôležité na zabezpečenie 
konkurencieschopného a dobre 
fungujúceho integrovaného trhu 
na podporu rastu, zamestnanosti 
a udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Tretí balík liberalizácie energetiky je základom konkurencieschopného trhu s energiou v EÚ. 
Na uľahčenie vykonávania tretieho energetického balíka a posun smerom k skutočne 
liberalizovanému trhu s energiou v celej EÚ je nevyhnutné prostredníctvom usmernení TEN-E 
zabezpečiť, aby sa efektívne oddeľovalo vlastníctvo v oblasti výroby a dodávok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na čoraz väčšmi integrovanom 
vnútornom trhu s energiou sú na urýchlenie 
investícií do cezhraničnej infraštruktúry 
potrebné jasné a transparentné pravidlá pre 
rozdelenie nákladov cez hranice. Európska 
rada 4. februára 2011 pripomenula 
dôležitosť podpory regulačného rámca 
príťažlivého pre investície do sietí so 
sadzbami stanovenými na úrovniach 
zodpovedajúcich finančným potrebám a s 
príslušným rozdelením nákladov pre 
cezhraničné investície so súčasným 
zvýšením hospodárskej súťaže 
a konkurencieschopnosti, najmä 
európskych odvetví, a zohľadnením vplyvu 
na spotrebiteľov.

(27) Na čoraz väčšmi integrovanom 
vnútornom trhu s energiou sú na urýchlenie 
investícií do cezhraničnej infraštruktúry 
potrebné jasné a transparentné pravidlá pre 
rozdelenie nákladov cez hranice v záujme 
európskych podnikov a v neposlednom 
rade aj malých a stredných podnikov 
(MSP), pre ktoré sa vysoké ceny energie 
môžu stať vážnou prekážkou, a tiež 
v záujme európskych spotrebiteľov.
Európska rada 4. februára 2011 
pripomenula dôležitosť podpory 
regulačného rámca príťažlivého pre 
investície do sietí so sadzbami 
stanovenými na úrovniach 
zodpovedajúcich finančným potrebám a s 
príslušným rozdelením nákladov pre 
cezhraničné investície so súčasným 
zvýšením hospodárskej súťaže 
a konkurencieschopnosti, najmä 
európskych odvetví a MSP, a zohľadnením 
vplyvu na spotrebiteľov.

Odôvodnenie
Pozri tiež príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 16 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) projekt prejavuje hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu životaschopnosť; a

(b) projekt prejavuje hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu životaschopnosť a v 
súlade s fungovaním vnútorného trhu 
nebude prispievať k nepriaznivému 
vplyvu na cenovú dostupnosť energie pre 
koncových spotrebiteľov ani k narúšaniu 
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spravodlivej hospodárskej súťaže medzi 
účastníkmi trhu; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) projekt zahŕňa najmenej dva členské 
štáty tak, že buď priamo prekračuje hranice 
jedného alebo viacerých členských štátov, 
alebo sa nachádza na území jedného 
členského štátu a má značný cezhraničný 
vplyv vymedzený v bode 1 prílohy IV;

(c) projekt zahŕňa najmenej dva členské 
štáty tak, že buď priamo prekračuje hranice 
jedného alebo viacerých členských štátov, 
alebo sa nachádza na území jedného 
členského štátu a má značný cezhraničný 
vplyv vymedzený v bode 1 prílohy IV, 
alebo slúži na prepojenie ostrovných a 
odľahlých regiónov s centrálnymi 
regiónmi Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– interoperabilita a bezpečná prevádzka 
systému;

– interoperabilita, bezpečná prevádzka 
systému a bezpečnosť dodávok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– fungovanie trhu a služby pre 
spotrebiteľov;

– fungovanie trhu a služby pre 
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o 
domácnosti a MSP;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pri zostavovaní poradia projektov 
prispievajúcich k realizácii tej istej priority 
sa náležitá pozornosť venuje aj 
naliehavosti každého navrhnutého 
projektu, aby sa splnili ciele energetickej 
politiky týkajúce sa integrácie a 
konkurencieschopnosti trhu, udržateľnosti 
a zabezpečeniu dodávok, počtu členských 
štátov dotknutých každých projektom 
a jeho komplementárnosti s ohľadom na 
ostatné navrhnuté projekty. V prípade 
projektov spadajúcich do kategórie 
uvedenej v bode 1 písm. e) prílohy II sa 
náležitá pozornosť venuje aj počtu 
používateľov dotknutých projektom, ročnej 
spotrebe energie a podielu výroby 
z dopraviteľných zdrojov v oblasti pokrytej 
týmito používateľmi.

4. Pri zostavovaní poradia projektov 
prispievajúcich k realizácii tej istej priority 
sa náležitá pozornosť venuje aj 
naliehavosti každého navrhnutého 
projektu, aby sa splnili ciele energetickej 
politiky týkajúce sa integrácie a 
konkurencieschopnosti trhu, udržateľnosti 
a zabezpečeniu dodávok, počtu členských 
štátov dotknutých každých projektom 
a jeho komplementárnosti s ohľadom na 
ostatné navrhnuté projekty. V prípade 
projektov spadajúcich do kategórie
uvedenej v bode 1 písm. e) prílohy II sa 
náležitá pozornosť venuje aj počtu 
a situácii používateľov dotknutých 
projektom, najmä domácností, ročnej 
spotrebe energie a podielu výroby 
z dopraviteľných zdrojov v oblasti pokrytej 
týmito používateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak projekt spoločného záujmu naráža na 
značné ťažkosti vo vykonávaní, Komisia 
môže vymenovať európskeho koordinátora 
až na dobu jedného roku, ktorú môže 
dvakrát predĺžiť.

1. Ak projekt spoločného záujmu naráža na 
značné ťažkosti vo vykonávaní, Komisia 
môže po dohode s dotknutými členskými 
štátmi vymenovať európskeho 
koordinátora až na dobu jedného roku, 
ktorú môže dvakrát predĺžiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Realizátori projektu okrem toho uverejnia 
príslušné informácie za pomoci iných 
vhodných informačných prostriedkov, ku 
ktorým má verejnosť otvorený prístup.

Realizátori projektu okrem toho uverejnia 
príslušné informácie za pomoci iných 
vhodných informačných prostriedkov, ku 
ktorým má verejnosť ľahký a bezplatný 
prístup.

Odôvodnenie
Výraz „otvorený prístup“ môže byť zavádzajúci vzhľadom na jeho využívanie v oblasti 
autorských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rozhodnutí o rozdelení nákladov cez 
hranice sa zohľadnia ekonomické, sociálne 
a environmentálne náklady a výnosy 
projektov v príslušných členských štátoch 
a prípadná potreba finančnej podpory.

V rozhodnutí o rozdelení nákladov cez 
hranice sa zohľadnia ekonomické, sociálne 
a environmentálne náklady a výnosy
projektov v príslušných členských štátoch, 
najmä z hľadiska fungovania vnútorného 
trhu, a prípadná potreba finančnej 
podpory.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť význam dobrého zásobovania energiou pre fungovanie vnútorného trhu 
a európskych ekonomík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Projekty spoločného záujmu spadajúce 
do kategórií uvedených v bodoch 1, 2 a 4 

1. Projekty spoločného záujmu spadajúce 
do kategórií uvedených v bodoch 1 a 4 
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prílohy II sú oprávnené na finančnú pomoc 
Únie vo forme grantov na štúdie 
a finančných nástrojov v súlade 
s ustanoveniami [nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o nástroji „Spájame 
Európu“].

prílohy II sú oprávnené na finančnú pomoc 
Únie vo forme grantov na štúdie 
a finančných nástrojov v súlade 
s ustanoveniami [nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady o Nástroji na 
prepojenie Európy].

Projekty spoločného záujmu, ktoré patria 
do kategórií stanovených v bode 2 Prílohy 
II, sú oprávnené na finančnú podporu 
Únie vo forme grantov na štúdie a práce 
a finančné nástroje v súlade 
s ustanoveniami [nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady o Nástroji na 
prepojenie Európy], ak sú realizované 
v tých častiach sektorov plynárenskej 
infraštruktúry, v ktorých sa vykonávajú 
ustanovenia o oddeľovaní podľa 
smernice 2009/73/ES o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, ako aj v tých členských štátoch, 
v ktorých sa v tomto ohľade uplatňujú isté 
výnimky.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vykonávať tretí balík liberalizácie energetiky, najmä pokiaľ ide o trh 
so zemným plynom, a zabezpečiť, aby sa produkcia plynu oddeľovala od činností súvisiacich 
s dodávkami plynu a aby boli oddelené aj existujúce monopolné siete. Možno to dosiahnuť 
stanovením podmienky, že na finančnú pomoc Únie budú oprávnené len tie projekty 
spoločného záujmu týkajúce sa zemného plynu, ktoré sa realizujú v sektoroch plynárenskej 
infraštruktúry v členských štátoch, kde sa uplatňuje oddelené vlastníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) čo sa týka odvetví elektrickej energie a 
zemného plynu, hodnotenie vývoja úrovne 
prepojenia medzi členskými štátmi 
a zodpovedajúceho vývoja cien energie, 
ako aj počtu prípadov zlyhania sústavy 
siete, ich príčin a súvisiacich 
ekonomických nákladov;

(c) čo sa týka odvetví elektrickej energie a 
zemného plynu, hodnotenie vývoja úrovne 
prepojenia medzi členskými štátmi 
a zodpovedajúceho vývoja cien energie pre 
spotrebiteľov a európske podniky, najmä 
MSP, ako aj počtu prípadov zlyhania 
sústavy siete, ich príčin a súvisiacich 
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ekonomických nákladov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 17 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vytvorí platformu transparentnosti 
infraštruktúry jednoducho prístupnú pre 
verejnosť. Táto platforma zahŕňa 
nasledujúce informácie:

Komisia vytvorí platformu transparentnosti 
infraštruktúry jednoducho prístupnú pre 
širokú verejnosť vo všetkých úradných 
jazykoch Únie. Táto platforma zahŕňa 
nasledujúce informácie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Severojužné elektrické prepojovacie 
vedenia v strednej, východnej a 
juhovýchodnej Európe („NSI elektrická 
energia východ“): prepojenia a 
vnútroštátne vedenia v smere sever – juh 
a východ – západ, aby sa dokončil 
vnútorný trh a začlenila výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov energie.

(3) Severojužné elektrické prepojovacie 
vedenia v strednej, východnej a 
juhovýchodnej Európe („NSI elektrická 
energia východ“): prepojenia a 
vnútroštátne vedenia v smere sever – juh 
a východ – západ, aby sa dokončil 
vnútorný trh a začlenila výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov energie.

Prepojenie dodávok elektrickej energie na 
odľahlé ostrovy s pevninou s cieľom 
dokončiť vnútorný trh s elektrickou 
energiou, zvýšenie príspevku energie 
z obnoviteľných zdrojov a uľahčenie 
prenosu elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov na pevnine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 6 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) konkurencieschopnosť z hľadiska 
trhovej sily rôznych prevádzkovateľov 
a zbližovanie cien medzi rôznymi 
členskými štátmi;

(a) konkurencieschopnosť z hľadiska 
trhovej sily rôznych prevádzkovateľov 
a zbližovanie cien, najmä tých, ktoré majú 
vplyv na domácnosti, medzi rôznymi 
členskými štátmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) konkurencieschopnosť z hľadiska 
trhovej sily rôznych prevádzkovateľov 
a zbližovanie cien medzi rôznymi 
členskými štátmi;

(a) konkurencieschopnosť z hľadiska 
trhovej sily rôznych prevádzkovateľov 
a zbližovanie cien, najmä tých, ktoré majú 
vplyv na domácnosti, medzi rôznymi 
členskými štátmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav si vymieňajú 
informácie potrebné na spracovanie 
metodiky vrátane príslušného modelovania 
sietí a trhov. Každý prevádzkovateľ 
prenosovej alebo distribučnej sústavy, 
ktorý zhromažďuje informácie v záujme 
iných prevádzkovateľov prenosovej alebo 
distribučnej sústavy, vráti zúčastneným 
prevádzkovateľom prenosovej a 
distribučnej sústavy výsledky zberu 
údajov. V prípade spoločného trhu s 
elektrickou energiou a zemným plynom 
a modelu siete uvedených v článku 12 ods. 
8 vstupné údaje ustanovené v bode 1 
pokrývajú roky n+10, n+20 a n+30 a model 
umožní úplné posúdenie hospodárskeho, 

(12) Prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav si vymieňajú 
informácie potrebné na spracovanie 
metodiky vrátane príslušného modelovania 
sietí a trhov. Každý prevádzkovateľ 
prenosovej alebo distribučnej sústavy, 
ktorý zhromažďuje informácie v záujme 
iných prevádzkovateľov prenosovej alebo 
distribučnej sústavy, vráti zúčastneným 
prevádzkovateľom prenosovej a 
distribučnej sústavy výsledky zberu 
údajov. V prípade spoločného trhu s 
elektrickou energiou a zemným plynom 
a modelu siete uvedených v článku 12 ods. 
8 vstupné údaje ustanovené v bode 1 
pokrývajú roky n+10, n+20 a n+30 a model 
umožní úplné posúdenie hospodárskeho, 
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sociálneho a environmentálneho vplyvu 
vrátane najmä externých nákladov, ako sú 
náklady spojené s emisiami skleníkových 
plynov a konvenčných znečisťujúcich látok 
alebo so zabezpečením dodávok.

sociálneho a environmentálneho vplyvu 
najmä na fungovanie vnútorného trhu a 
vrátane externých nákladov, ako sú 
náklady spojené s emisiami skleníkových 
plynov a konvenčných znečisťujúcich látok 
alebo so zabezpečením dodávok.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť význam dobrého zásobovania energiou pre fungovanie vnútorného trhu 
a európskych ekonomík.
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