
AM\935501SK.doc PE510.685v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2012/2005(INI)

8.5.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 218

Návrh správy
Jerzy Buzek
(PE506.370v01-00)

o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou
(2013/2005(INI))



PE510.685v01-00 2/106 AM\935501SK.doc

SK

AM_Com_NonLegReport



AM\935501SK.doc 3/106 PE510.685v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. 
júla 2009 o podmienkach prístupu do 
sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1228/2003,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. 
júla 2009 o podmienkach prístupu do 
prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
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parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 20001, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva,
__________________
1 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Citácia 7b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 
2008 o kvalite okolitého ovzdušia 
a čistejšom ovzduší v Európe1,
__________________
1 Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1 – 44. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Citácia 7c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou 
sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 
jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení1,
__________________
1 Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18 – 44. 
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom Rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady č. 994/2012/EÚ z 25. 
októbra 2012, ktorým sa ustanovuje 
mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ 
ide o medzivládne dohody v oblasti 
energetiky medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami1,
__________________
1 Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Citácia 13a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. 
decembra 2012 o oceliarskom priemysle 
v EÚ,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Citácia 13b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčania z 12. 
februára 2013 okrúhleho stola na vysokej 
úrovni o budúcnosti európskeho 
oceliarskeho priemyslu, 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 14a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. 
marca 2013 o Pláne postupu v energetike 
do roku 2050, budúcnosť s energiou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 14b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
o priemyselných, energetických 
a ostatných aspektoch bridlicového plynu 
a bridlicovej ropy a na svoje uznesenie 
o vplyve ťažby bridlicového plynu 
a roponosnej bridlice na životné 
prostredie, prijaté dňa 21. novembra 2012,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže členské štáty sa zaviazali 
dokončiť vnútorný trh s energiou do 
jednoznačného termínu – roku 2014;

A. keďže členské štáty sa zaviazali 
dokončiť vnútorný trh s energiou do 
jednoznačného termínu – roku 2014, 
a keďže v niektorých krajinách toto 
nebude možné kvôli neprítomnosti 
prepojení;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže členské štáty sa zaviazali
dokončiť vnútorný trh s energiou do 
jednoznačného termínu – roku 2014;

A. keďže členské štáty sa zaviazali 
dokončiť vnútorný trh s energiou do 
jednoznačného termínu – roku 2014, 
a odstrániť energetické ostrovy EÚ do 
roku 2015;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 13
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vnútorný trh s energiou je 
nevyhnutný pre celkovú energetickú 
bezpečnosť Únie a predstavuje zásadnú 

B. keďže vnútorný trh s energiou vrátane 
distribuovanej elektrickej energie pre 
domácnosti a malé podniky, ako aj 
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hodnotu pre konkurencieschopnosť, 
hospodársky rast a tvorbu nových 
pracovných miest v Únii, ako sa uvádza 
v Akte o jednotnom trhu II a v stratégii 
Európa 2020;

eletrická energia s vysokou 
hostotou(vysoká aktívna a pasívna sila) je 
kľúčový pre celkovú energetickú 
bezpečnosť Únie a predstavuje zásadnú 
hodnotu pre globálnu
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
a tvorbu nových pracovných miest v Únii, 
ako sa uvádza v Akte o jednotnom trhu II a 
v stratégii Európa 2020

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 14
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vnútorný trh s energiou je 
nevyhnutný pre celkovú energetickú 
bezpečnosť Únie a predstavuje zásadnú 
hodnotu pre konkurencieschopnosť, 
hospodársky rast a tvorbu nových 
pracovných miest v Únii, ako sa uvádza 
v Akte o jednotnom trhu II a v stratégii 
Európa 2020;

B. keďže vnútorný trh s energiou je 
nevyhnutný pre celkovú energetickú 
bezpečnosť a dekarbonizáciu Únie 
a predstavuje zásadnú hodnotu pre 
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
a tvorbu nových pracovných miest v Únii, 
ako sa uvádza v Akte o jednotnom trhu II a 
v stratégii Európa 2020;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 15
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vnútorný trh s energiou je 
nevyhnutný pre celkovú energetickú 
bezpečnosť Únie a predstavuje zásadnú 
hodnotu pre konkurencieschopnosť, 
hospodársky rast a tvorbu nových 

B. keďže dokončený vnútorný trh 
s energiou je nevyhnutný pre celkovú 
energetickú bezpečnosť Únie a predstavuje 
zásadnú hodnotu pre 
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
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pracovných miest v Únii, ako sa uvádza 
v Akte o jednotnom trhu II a v stratégii 
Európa 2020;

a tvorbu nových pracovných miest v Únii, 
ako sa uvádza v Akte o jednotnom trhu II a 
v stratégii Európa 2020;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami 
a spokojnosťou spotrebiteľov;

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
udržateľnosťou a spokojnosťou 
zákazníkov s cieľom dosiahnuť presun na 
hospodárstvoj, ktoré bude takmer na 100 
% založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a bude vysoko účinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami 

C. keďže úplná integrácia európskych 
energetických sietí a otvorenie trhov sú 
dôležité pre zachovanie rovnováhy medzi 
energetickou bezpečnosťou, 
konkurencieschopnosťou, cieľom 
hospodárstva s nízkymi emisiami 
a spokojnosťou spotrebiteľov; 
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a spokojnosťou spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami 
a spokojnosťou spotrebiteľov;

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
nákladovou efektívnosťou, cieľom 
hospodárstva s nízkymi emisiami 
a spokojnosťou spotrebiteľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami
a spokojnosťou spotrebiteľov;

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva a spokojnosťou 
spotrebiteľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami
a spokojnosťou spotrebiteľov;

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
udržateľným hospodárstvom 
a spokojnosťou spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami 
a spokojnosťou spotrebiteľov;

C. keďže v Pláne postupu v energetike 
do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná 
integrácia európskych energetických sietí 
a otvorenie trhov sú dôležité pre 
zachovanie rovnováhy medzi energetickou 
bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, 
cieľom hospodárstva s nízkymi emisiami 
a záujmami spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže potenciál obnoviteľných 
zdrojov energie nie je plne využitý a keďže 
podľa Plánu postupu v energetike 
do roku 2050 majú mať dovtedy najväčší 
podiel na zdrojoch energie, a je potrebné 
stanoviť konkrétne predbežné ciele, ktoré 
zabezpečia dôveryhodné vyhliadky 
obnoviteľnej energie v EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska rastie podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov (EOZ) 
v európskom energetickom mixe; keďže 
rozsiahla integrácia EOZ žiada úpravu 
rozvodov a zlepšenú flexibilitu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. uznáva, že Komisia v Pláne postupu 
v energetike do roku 2050 uviedla, že 
energetická efektívnosť, obnoviteľné 
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zdroje energie a energetická 
infraštruktúra sú najlepšie možnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rastúci podiel obnoviteľných 
zdrojov v európskom energetickom mixe 
vyžaduje rozvoj existujúcich rozvodov a IT 
infraštruktúry a posilnenie financovania 
výskumu a vývoja;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže jednotný trh s energiou umožní 
Únii pristupovať k externým partnerom 
jednotne a zabezpečiť rovnaké podmienky 
pre všetky spoločnosti z EÚ a z tretích 
krajín;

D. keďže jednotný trh s energiou umožní 
Únii pristupovať k externým partnerom 
jednotne a zabezpečiť rovnaké podmienky 
pre všetky spoločnosti z EÚ a z tretích 
krajín, a zároveň zaručí sociálne 
a environmentálne normy a bude 
smerovať k reciprocite v tretích 
krajinách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže vnútorný európsky trh 
s energiou musí byť konkurencieschopný 
a poskytovať skutočný výber 
a transparentné informácie pre 
spotrebiteľov, ktorý je najdôležitejším na 
trhu s energiou; keďže vnútorný trh 
s energiou môže byť cestou k zníženiu 
cien energie a boju proti energetickej 
chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže energetická politika EÚ musí 
byť založená na pevnom spoločnom trhu 
s energiou, koordinácii nákupu energie za 
hranicami EÚ a spoločnou európskou 
politikou udržateľných energetických 
technológií najmä pokiaľ ide o inovácie 
a výskum;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových technológií obnoviteľných energií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
potrebných energetických prepojeniach 
a oddelení činností, koordinácii nákupu 
energie za hranicami EÚ a spoločnom 
európskom financovaní nových 
energetických technológií s nízkymi 
emisiami;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 31
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
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koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami v úplnom súlade 
s konkurencieschopným vnútorným trhom 
s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových udržateľných nízkouhíkových
energetických technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou,
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových technológií udržateľných energií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo musí byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;

E. keďže Európske energetické 
spoločenstvo by malo byť založené na 
pevnom spoločnom trhu s energiou, 
koordinácii nákupu energie za hranicami 
EÚ a spoločnom európskom financovaní 
nových energetických technológií 
s nízkymi emisiami;
Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje na 
celý text (musí = by mal)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže jednotný trh s energiou by sa 
nemal rozvíjať na úkor životného 
prostredia a zdravia a bezpečnosti 
európskych občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže dokončenie vnútorného trhu 
s energiou je nevyhnutné na dosiahnutie 
rozumných a konkurencieschopných cien 
z krátkodobého, strednodobého aj 
dlhodobého hľadiska;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže spoločná energetická politika 
EÚ je potrebná na riešenie mnohých 
výziev v oblasti klímy a energetiky a na 
vytvorenie transparentného trhu 
s energiou v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže bol zriadený systém na výmenu 
informácií medzi členskými štátmi 
o dohodách o dodávkach energie s tretími 
krajinami;

Or. lv
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Pozmeňujúci návrh 39
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže vnútroštátne trhy s energiou 
musia byť konkurencieschopné, ľahko 
manažovateľné, transparentné a prinášať 
skutočný výber pre spotrebiteľov, aby 
mohli dôverovať trhu a konať 
informovanejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže nižšie ceny na trhu s energiou 
sa často nepriemietajú do 
spotrebiteľských cien, čo napríklad 
v prípade elektriny vedie k zvýšeniu 
nákladov pre domácnosti o 395 mil. EUR 
len v Nemecku; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fc (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže stratégia Európskej Komisie 
Energia 2020 odhaduje, že potrebné 
investície v odvetví energetiky dosiahnu 1 
bilión EUR do roku 2020, z toho 540 
miliárd EUR na výrobu elektriny a 210 
miliárd EUR na elektrické a plynovodné 
siete európskeho významu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že ekologický vplyv 
prehlbujúcej sa štrukturálnej krízy 
kapitalizmu ukazujú neudržateľnosť 
organizácie hospodárskej výroby, ktorá je 
založená na iracionálnom, intenzívnom, 
trvalom a stále rozsiahlejšom získavaní 
a využívaní tokov energie a surovín 
z pôdy, z podzemných zdrojov a 
z hydrosféry, ktorá je motivovaná snahou 
o maximálne zisky as tým súvisiacou 
neustálou akumuláciou kapitálu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 43
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek -1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa na 
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európskej úrovni zabezpečilo silné 
odvetvie energetiky opierajúce sa 
o verejný sektor členských štátov, ktorý je 
nevyhnutný z hľadiska zabezpečenia 
odstránenia energetickej chudoby 
a zaručenia práva na všeobecný prístup 
k energii pre všetkých obyvateľov;
pripomína strategický význam odvetvia 
energetiky pre hospodársky rozvoj krajín, 
pretože je zdrojom národného príjmu 
a môže tak pomôcť pri riešení finančných 
problémov, s ktorými sa členské štáty, 
najmä v čase krízy, stretávajú;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek -1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1b. uznáva, že energetika je jedným 
z najdôležitejších a najvýznamnejších 
strategických odvetví členských štátov, 
z ktorých väčšina je dnes energeticky 
mimoriadne závislá, čo je dôsledok 
energetickej politiky posledných troch 
desaťročí;  poukazuje na to, že 
privatizačná politika a paralelné zmluvy, 
ktorých cieľom je zaručiť energetickým 
spoločnostiam rozprávkovo vysoké príjmy, 
a tiež rozsiahla reštrukturalizácia, ktoré 
nepriaznivo poznačili a stále 
poznamenávajú odvetvie energetiky, 
drasticky obmedzili možnosti týchto 
členských štátov vykonávať koherentnú 
energetickú politiku založenú na 
zodpovedajúcom vnútroštátnom plánovaní 
v oblasti energetiky;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 45
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie a súvisiaci akčný plán, 
ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý pokrok 
a výzvy, pred ktorými stojí dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

1. víta oznámenie a súvisiaci akčný plán, 
ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý pokrok 
a výzvy, pred ktorými stojí dokončenie 
vnútorného trhu s energiou do roku 2014;
vyzýva Komisiu, aby tomuto termínu 
prispôsobila v súčasnosti navrhovaný 
harmonogram schvaľovania sieťových 
kódexov, ktoré sa predpokladá v rámci 
tretieho balíka, tak aby bolo zabezpečené, 
že rozhodnutie o všetkých týchto kódexoch 
bude prijaté pred koncom roka 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie a súvisiaci akčný plán, 
ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý pokrok 
a výzvy, pred ktorými stojí dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

1. široko víta oznámenie a súvisiaci akčný 
plán, ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý 
pokrok a výzvy, pred ktorými stojí 
dokončenie vnútorného trhu s energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie a súvisiaci akčný plán, 
ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý pokrok 
a výzvy, pred ktorými stojí dokončenie 
vnútorného trhu s energiou;

1. s výhradami prijíma oznámenie 
a súvisiaci akčný plán, ktoré sumarizujú 
dosiaľ dosiahnutý pokrok a výzvy, pred 
ktorými stojí dokončenie vnútorného trhu 
s energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. ľutuje, že oznámenie nezohľadňuje 
prínosy tretej priemyselnej revolúcie, 
ktorá zosúlaďuje decentralizovanú výrobu 
energie s novými informačnými 
a komunikačnými technológiami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. ľutuje, že neexistuje žiadna reálna 
stratégia na riešenie problému špičiek 
spotreby energie, ktoré sú významným 
zdrojom emisií, zvýšených nákladov 
a rizika pre dodávky; 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 50
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. ľutuje, že neexistuje ambícia na 
vytvorenie uhlíkovej dane na úrovni EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny 
palív, vplyv zmeny klímy a investície 
potrebné na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

2. uznáva, že, na to, aby sa zabránilo rastu 
cien energie, je nevyhnutné bezodkladne 
prijať opatrenia, ktoré by zabránili
zvyšovaniu závislosti na dodávkach
energie, a to modernizáciou rozvodnej 
infraštruktúry na všetkých úrovniach 
a zabezpečením spravodlivej hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu s energiou; ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na to, že ceny plynu sú 
indexované podľa ceny barelu ropy 
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na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

a ceny elektriny odrážajú potrebné 
investície do nových výrobných zariadení, 
ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, 
pričom v oboch prípadoch závisia na 
údržbe a modernizácii energetických 
systémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
závislosť Európy na dovoze fosílnych 
palív, vonkajšie náklady tradičnej výroby
a investície potrebné na zachovanie 
a modernizáciu energetických systémov na 
zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti 
dodávok, uľahčenie integrácie OZE 
a vytvorenie európskeho vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na stále 
volatilnejšie ceny fosílnych palív, 
závislosť EÚ od dovozu a náklady na 
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systémov; nápravu znečistenia a ďalšie vonkajšie 
náklady výroby energie z fosílnych 
zdrojov, politiku klímy a investície 
potrebné na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov na dlhodobo 
udržateľnom a nákladovo efektívnom 
základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na rastúce 
a nepredvídateľné ceny fosílnych palív, 
pomalú reakciu na zmenu klímy, 
nedostatočnú činnosť na podporu 
energetickej efektívnosti a investície 
potrebné na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend neustále rastúcich cien 
energie bude v EÚ nepochybne
pokračovať vzhľadom na ich prepojenie na 
ceny dovážaných palív, vplyv politiky EÚ 
v oblasti zmeny klímy a už dávno potrebné 
investície potrebné na zachovanie 
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a modernizáciu energetických systémov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 57
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív 
a investície potrebné na zachovanie 
a modernizáciu energetických systémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv politiky klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov, ktorá by 
umožnila energii prúdiť v celej EÚ 
nezávisle od zdroja a miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov; domnieva sa 
však, že je potrebné zvážiť, ako riešiť 
problém vysokých cien energií a surovín 
a ako dosiahnuť ich zníženie, pretože 
ohrozujú konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov; uznáva však, že 
dostupné ceny energie sú nevyhnutné pre 
konkurencieschopnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov; zdôrazňuje 
význam opatrení energetickej účinnosti na 
kompenzáciu takýchto zvýšení cien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

2. zdôrazňuje, že trend rastúcich cien 
energie bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné 
na zachovanie a modernizáciu 
energetických systémov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 63
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív 
a investície potrebné na zachovanie 
a modernizáciu energetických systémov;
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systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv zmeny klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie 
bude pravdepodobne pokračovať 
vzhľadom na ich prepojenie na ceny palív, 
vplyv politík klímy a investície potrebné na 
zachovanie a modernizáciu energetických 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že je potrebné zrušiť
väzbu medzi cenami konvenčného 
zemného plynu a ropy (indexovanie podľa 
ceny ropy) a zvýšiť úsilie v oblasti 
energetickej efektívnosti a úspor a tiež 
v oblasti využívania obnoviteľných 
zdrojov energie vo veľkom rozsahu, 
pretože oboje má okrem ďalších 
hospodárskych a environmentálnych 
výhod aj ten prínos, že znižuje závislosť 
na dovoze a zvyšuje energetickú 
bezpečnosť EÚ;  zdôrazňuje ďalej 
potrebu zaistenia likvidity na trhu 
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s plynom, dôsledného zavedenia sieťových 
kódexov a budovania potrebných 
infraštruktúr vrátane spätných tokov 
a prepojení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že pri správnom a včasnom 
vykonaní tretieho energetického balíka by 
európski spotrebitelia a malé a stredné 
podniky mohli využívať výhody väčšej 
hospodárskej súťaže, Európa by sa mohla 
spoliehať na bezpečnú a integrovanú 
energetickú sieť, ktorá by umožňovala 
diverzifikáciu dodávok energie 
a prispievala tak k bezpečnosti dodávok, 
a EÚ by mohla ďalej bojovať proti zmene 
klímy prostredníctvom ďalšieho 
integrovania elektriny z obnoviteľných 
zdrojov do elektrickej sústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že rozvoj vlastných zdrojov 
povedie k tomu, že v EÚ začnú vznikať 
nové obchodovacie strediská  
a krátkodobé trhy s plynom a elektrinou, 
čo bude pre EÚ a jej členské štáty 
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predstavovať reálnu príležitosť k tomu, 
aby určovali svoje vlastné ceny energie, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala 
novými možnosťami toho, ako v Európe 
dosiahnuť v krátkodobom a dlhodobom 
horizonte väčšej konkurencieschopnosti 
cien elektriny, a to najmä v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach, 
a vzala pritom do úvahy značný počet 
pracovných miest, ktoré tieto a s nimi 
súvisiace odvetvia zaisťujú;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby priebežne 
monitorovala ceny elektrickej energie 
v EÚ v porovnaní s inými súperiacimi 
ekonomikami;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 70
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík 
členských štátov v duchu solidarity 
a vytvorenia efektívnych a bezpečných 
cezhraničných energetických systémov, 
čím sa vytvára súčinnosť prostredníctvom 
lepšieho riadenia dodávok a dopytu po 
energii;

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík 
členských štátov v duchu solidarity, 
bezpečnosti a zavedenia lepších postupov 
na zosúladenie energetiky a životného 
prostredia; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík 
členských štátov v duchu solidarity 
a vytvorenia efektívnych a bezpečných 
cezhraničných energetických systémov, 
čím sa vytvára súčinnosť prostredníctvom 
lepšieho riadenia dodávok a dopytu po 
energii;

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík
a spolupráce členských štátov v duchu 
solidarity a vytvorenia efektívnych 
a bezpečných cezhraničných energetických 
systémov, čím sa vytvára súčinnosť 
prostredníctvom lepšieho riadenia dodávok 
a dopytu po energii; konštatuje tiež, že je 
potrebné viac využívať mechanizmy 
spolupráce v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík 
členských štátov v duchu solidarity 
a vytvorenia efektívnych a bezpečných 
cezhraničných energetických systémov, 
čím sa vytvára súčinnosť prostredníctvom 
lepšieho riadenia dodávok a dopytu po 
energii;

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej 
koordinácie energetických politík 
členských štátov v duchu solidarity 
a vytvorenia efektívnych a bezpečných 
cezhraničných energetických systémov, 
čím sa vytvára súčinnosť prostredníctvom 
lepšieho riadenia dodávok a dopytu po 
energii, uľahčenú inteligentnými 
technológiami na úrovni distribučného 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že dlhodobý a spoľahlivý 
právny rámec ako súčasť európskej 
energetickej politiky je nevyhnutným 
predpokladom pre bezpečné, cenovo 
priaznivé a stabilné dodávky energie, ako 
aj pre bezpečnosť investícií Únie, jej 
konkurencieschopnosť aj schopnosť 
inovácie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 74
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje však, že je potrebné 
vytvoriť účinnejší mechanizmus, ktorý 
umožní skutočnú koordináciu národných 
energetických politík, a ktorý by bol 
obdobou Európskeho semestra v oblasti 
hospodárskych a rozpočtových politík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. potvrdzuje svoju podporu vytvoreniu 
európskeho energetického spoločenstva 
členských štátov EÚ a žiada Komisiu 
a Európsku radu, aby podali správu 
o pokroku, ktorý sa v tomto smere 
dosiahol;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali účinné opatrenia s cieľom zvýšiť 
energetickú bezpečnosť Európskej únie 
a zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov 
dodávok energie a rozvodných sietí v EÚ;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 77
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. upozorňuje, že v oblasti energetickej 
bezpečnosti a rôznorodosti zdrojov energie 
je EÚ v súčasnosti príliš závislá na dovoze 
z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie podporuje 
diverzifikáciu dodávok energie na 
vnútornom trhu EÚ, zvyšuje 
konkurencieschopnosť Európy 
a bezpečnosť jej dodávok a prispieva 
k rozvoju nových priemyselných odvetví 
a vývozných trhov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že 
zásadnú úlohu, ktorú je potrebné 
posilňovať, má v tejto súvislosti 
zvyšovanie povedomia spotrebiteľov 
prostredníctvom ľahko dostupných 
informácií a transparentnosti v energetickej 
oblasti, a konštatuje, že ju je potrebné 
lepšie financovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 80
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva ,
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou;  poznamenáva 
, že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi; domnieva sa, 
že na dosiahnutie tohto bude potrebná 
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lepšia cenová transparentnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na 
trhu a stali sa z pasívnych prijímateľov 
služieb aktívne informovanými 
spotrebiteľmi a výrobcami-spotrebiteľmi;

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou;  poznamenáva 
, že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v znižovaní 
spotreby energie a stali sa z pasívnych 
prijímateľov služieb aktívne 
informovanými spotrebiteľmi a výrobcami-
spotrebiteľmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
a transparentného vnútorného trhu 
s energiou; poznamenáva , že ako takí 
musia byť riadne chránení, presne 
informovaní a mať možnosť riadne 
uplatňovať svoje práva, a pritom byť 
povzbudzovaní k tomu, aby zohrávali 
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a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

aktívnejšiu úlohu v stimulovaní 
hospodárskej súťaže na trhu a stali sa 
z pasívnych prijímateľov služieb aktívne 
informovanými spotrebiteľmi a výrobcami-
spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení, 
musí sa im pomáhať a musia sa 
podporovať, aby mohli mať možnosť 
riadne uplatňovať svoje práva, a pritom 
byť povzbudzovaní k tomu, aby zohrávali 
aktívnejšiu úlohu v stimulovaní 
hospodárskej súťaže na trhu a stali sa 
z pasívnych prijímateľov služieb aktívne 
informovanými spotrebiteľmi a výrobcami-
spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia 
energie – jednotlivci, MSP aj podniky – sú 
jadrom užívateľsky ústretového 
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vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

vnútorného trhu s energiou; poznamenáva , 
že ako takí musia byť riadne chránení 
a mať možnosť riadne uplatňovať svoje 
práva, a pritom byť povzbudzovaní k tomu, 
aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v stimulovaní hospodárskej súťaže na trhu 
a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb 
aktívne informovanými spotrebiteľmi 
a výrobcami-spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že aj keď ceny 
energie na svetových veľkoobchodných 
trhoch s energiou klesli, spotrebitelia 
platia aj naďalej vysoké ceny; vyzýva
Komisiu, členské štáty a ich regulačné
orgány na zabezpečenie toho, aby 
spotrebitelia mohli náležitým a priamym
spôsobom ťažiť z vývoja cien na
veľkoobchodných trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že v mnohých 
prípadoch viedla privatizácia energetiky 
k jej monopolizácii a k následnému 



AM\935501SK.doc 41/106 PE510.685v01-00

SK

zvyšovaniu cien energie s krajne 
negatívnym vplyvom na koncových 
spotrebiteľov, najmä na mikropodniky 
a malé a stredné podniky;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva , že je dôležité 
stimulovať miestne družstvá v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a iniciatívy na spoločnú zmenu 
dodávateľa, aby zvyšovali účasť občanov, 
dostupnosť energie z obnoviteľných 
zdrojov a vytváranie finančných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
sa nesmú chápať ako automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete poskytované 
prevádzkovateľmi, dobrovoľná odozva na 
strane dopytu, služby energetickej 
účinnosti, mikrovýroby a uskladňovania;
konštatuje, že agregátory či iné 



PE510.685v01-00 42/106 AM\935501SK.doc

SK

prostriedky, ako sú zariadenia na 
decentralizované skladovanie energie 
a iné inteligentné zariadenia, umožnia 
zvýšiť zapojenie spotrebiteľov; 
spotrebitelia vďaka nim budú lepšie 
chápať a regulovať svoju spotrebu 
energie, a začnú sa tak správať 
pružnejším a interaktívnejším spôsobom 
(tak z hľadiska dopytu , ako aj z hľadiska 
ponuky), a to za predpokladu, že tieto 
režimy budú navrhnuté spravodlivo 
a transparentne, tak aby spotrebiteľ týmto 
novým službám, poskytovateľom 
a technológiám dôverovali a využívali ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia; poukazuje však na to, 
že je potrebné náležite preskúmať, pri 
akej spotrebe energie prinášajú 
inteligentné merače ekonomické výhody, 
a že spotrebitelia, ktorých spotreba 
nebude dosahovať týchto objemov, 
nebudú mať povinnosť do inteligentných 
meračov investovať;  ďalej zastáva názor, 
že vzhľadom na existujúce rozdiely medzi
vnútroštátnymi sieťami by všetky ciele
týkajúce sa inteligentných meračov mali
byť skôr než na úrovni EÚ stanovované
na úrovni vnútroštátnej;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
musia priniesť presné, zrozumiteľné 
a užívateľsky priateľské informácie pre 
spotrebiteľov, a musia týmto 
spotrebiteľom umožniť kontrolu spotreby 
a výroby energie; inteligentné technológie 
preto musia byť doplnené o dynamické, 
online riadenie siete zahŕňajúce také 
služby, ako sú podporné služby siete, 
dobrovoľná odozva na strane dopytu, 
služby energetickej účinnosti, 
mikrovýroba a miestni a domáci 
sprostredkovatelia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 92
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia, konštatuje v tejto 
súvislosti, že prínosy pre spotrebiteľa 
musia byť vždy primárnym cieľom 
a práva spotrebiteľov musia byť vždy 
chránené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia; konštatuje, že v tejto 
súvislosti je nutné vziať do úvahy otázky 
ochrany údajov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 94
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
prenosovej a distribučnej siete zahŕňajúce 
také služby, ako sú podporné služby siete, 
dobrovoľná odozva na strane dopytu 
a miestni a domáci sprostredkovatelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť 
doplnené o dynamické, online riadenie 
siete zahŕňajúce také služby, ako sú 
podporné služby siete, dobrovoľná odozva 
na strane dopytu a miestni a domáci 
sprostredkovatelia;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie 
by nemali byť obmedzené len na 
automatické odčítavanie meračov, ale mali 
by byť doplnené o dynamické, online 
riadenie siete zahŕňajúce také služby, ako 
sú podporné služby siete, dobrovoľná 
odozva na strane dopytu a miestni 
a domáci poradcovia pre používanie 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Ivo Belet
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Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že dynamická tvorba cien 
energie, meniacich sa v závislosti na 
množstve energie, ktorá je v danom čase
vyrobená, v spojení s inteligentnými 
meračmi a ovládaním domácich zariadení 
umožňujúcom využívanie domácej 
automatizácie, môžu zohrávať dôležitú 
úlohu pri prispôsobovaní špičiek výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov 
(predovšetkým solárnej energie) a pri 
znižovaní nákladov spotrebiteľov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 97
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad vývojom, 
kedy sa telekomunikačné spoločnosti 
podnecujú k spravovaniu údajov 
o distribučných rozvodných sieťach, 
pretože s takouto možnosťou sú spojené 
závažné otázky týkajúce sa ochrany 
údajov a riziko, že prevádzkovatelia budú 
musieť kupovať technické údaje potrebné 
na to, aby mohli plniť svoju vlastnú 
funkciu prevádzkovateľov distribučných 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Inês Cristina Zuber
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Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
všeobecný prístup k elektrine a k iným 
zdrojom energie, a to s cieľom úplne 
odstrániť energetickú chudobu, ktorá, 
ako sa odhaduje, sa v súčasnosti týka viac 
než 50 miliónov ľudí v členských štátoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že zavádzanie 
inteligentných rozvodných sietí by malo 
prebiehať na základe ekonomických 
analýz, ktoré umožnia zistiť dlhodobé 
náklady a prínosy pre trh i koncových 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že inteligentné 
technológie a zariadenia pre riadenie 
domácich zariadení by spotrebiteľom, 
ktorí sami vyrábajú energiu 
prostredníctvom mikrovýroby, mali 
umožniť maximálne využívanie ich 
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vlastnej produkcie v čase jej špičky 
formou inteligentnej spotreby;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 101
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. uznáva, že náklady na energiu majú na 
celkových výdavkoch domácností stále 
väčší podiel, a že energetická chudoba je 
v členských štátoch značný problém;
domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;
poukazuje na to, že členské štáty už prijali 
osobitné opatrenia, ktoré si vyžaduje tretí 
energetický balík, a víta iniciatívu 
Komisie, aby sa zhromažďovali osvedčené 
postupy a aby bolo poskytované 
poradenstvo na vylepšenie špeciálnych 
opatrení v prospech zraniteľných 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy na príslušnej 
úrovni kompetencií, pričom treba 



AM\935501SK.doc 49/106 PE510.685v01-00

SK

predchádzať deformáciám trhu s energiou; 
domnieva sa, že najúčinnejší
mechanizmus predstavujú rámcové 
podmienky energetickej politiky, ktoré sú 
schopné rovnakou mierou zohľadňovať
únosnosť cien, bezpečnosť dodávok aj
ochranu životného prostredia, bez toho 
aby pritom neprimeraným spôsobom
zasahovali do fungovania voľnej
hospodárskej súťaže a trhu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou; 
poukazuje na to, že jeden univerzálny 
prístup pre všetkých, v rámci ktorého sa 
nezohľadňuje situácia niektorých 
členských štátov, môže viesť k značnému 
zvýšeniu energetickej chudoby, ktorá sa 
v niektorých členských štátoch definuje 
ako situácia, keď sa vyše 10 % rozpočtu 
domácností vynakladá na energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel 
treba zaviesť účinné mechanizmy, pričom 
treba predchádzať deformáciám trhu 
s energiou;

6. domnieva sa, že spotrebitelia 
v zraniteľných situáciách potrebujú 
osobitnú a účinnú ochranu, a vyzýva 
preto členské štáty, aby našli najlepšie 
spôsoby na ich ochranu a na pomoc týmto 
spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel 
treba zaviesť účinné mechanizmy, pričom 
treba predchádzať deformáciám trhu 
s energiou;

6. domnieva sa, že je nutné odstrániť 
energetickú chudobu a predchádzať jej, 
chrániť zraniteľných spotrebiteľov, a že 
na tento účel treba zaviesť účinné 
mechanizmy, pričom treba predchádzať 
deformáciám trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou; 
konštatuje, že výmeny dobrých postupov 
medzi členskými štátmi EÚ môžu byť 
v tejto súvislosti užitočné;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné štrukturálne mechanizmy, 
najmä podstatné zlepšenia energetickej 
účinnosti obytných budov, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu 
s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
s nízkymi príjmami musia byť chránení 
a že na tento účel treba zaviesť účinné 
mechanizmy;

(Je osobitne dôležité chrániť chudobných 
ľudí pred vplyvom rastúcich cien energie. 
Táto ochrana sa musí poskytovať bez 
ohľadu na jej vplyv na trhu s energiou.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 109
Corinne Lepage
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu 
s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení, a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť v prípade ich neexistencie účinné 
mechanizmy, pričom treba predchádzať 
deformáciám trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že s cieľom znížiť 
energetickú chudobu zraniteľní 
spotrebitelia musia byť chránení a že na 
tento účel treba zaviesť účinné 
mechanizmy, pričom treba predchádzať 
deformáciám trhu s energiou;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať deformáciám trhu s energiou;

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia 
musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba 
predchádzať vzniku monopolov 
a deformáciám trhu s energiou;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že uľahčenie mikrovýroby 
môže spotrebiteľom poskytnúť väčšiu 
kontrolu nad tým, ako využívajú energiu, 
a obmedziť energetickú chudobu; žiada 
o to, aby sa osobitná pozornosť venovala 
nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od 
výroby vlastnej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkurencieschopného, ľahko riadeného 
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
poskytne všetkým spotrebiteľom energie 
v EÚ bezpečné, udržateľné, dostupné 
a spoľahlivé dodávky energie;

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkurencieschopného, ľahko riadeného 
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
poskytne všetkým spotrebiteľom energie 
v EÚ bezpečné, udržateľné, dostupné 
a spoľahlivé dodávky energie; v súvislosti 
s rámcom politiky pre klímu a energetiku 
do roku 2030 vyzýva EÚ, aby zvážila, či by 
bolo možné stanoviť ako jeden z cieľov 
určitú výšku európskych konkurenčných 
cien energie, ktorá by sa dosiahla 
v danom časovom rámci, s tým, že prvým 
cieľom by bolo zníženie európskych cien 
energie do roku 2020 o 20 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia
konkurencieschopného, ľahko riadeného 
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
poskytne všetkým spotrebiteľom energie 
v EÚ bezpečné, udržateľné, dostupné 
a spoľahlivé dodávky energie;

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkurencieschopného, ľahko riadeného
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
poskytne všetkým súčasným a budúcim
spotrebiteľom energie v EÚ bezpečné, 
udržateľné, dostupné a spoľahlivé dodávky 
energie, ktoré zohľadnia záujmy budúcich 
generácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkurencieschopného, ľahko riadeného 
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
poskytne všetkým spotrebiteľom energie 
v EÚ bezpečné, udržateľné, dostupné 
a spoľahlivé dodávky energie;

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkurencieschopného, ľahko riadeného 
a transparentného trhu s energiou, ktorý 
ponúkne skutočný výber a konkurenčné 
ceny pre spotrebiteľov, a poskytne 
všetkým spotrebiteľom energie v EÚ 
bezpečné, udržateľné, dostupné 
a spoľahlivé dodávky energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali politiky a iniciatívy, ktorých 
cieľom je posilniť konkurencieschopnosť 
systému priemyslu, ako sú stimuly 
a daňové úľavy pre podniky v energeticky 
náročných odvetviach a pre energie
z obnoviteľných zdrojov; poukazuje tiež
na to, že zdroje by sa nemali získavať za
cenu väčšej záťaže užívateľov, najmä nie
rodín a malých podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že rozvoj výroby
a uchovávanie energie z obnoviteľných
zdrojov prispel k poklesu
veľkoobchodných cien; žiada, aby z tohto 
prínosu mali prospech aj spotrebitelia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 119
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potenciál, ktorý má
zapojenie občanov do projektov
a družstiev na výrobu a efektívne 
využívanie udržateľnej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poznamenáva, že revolučné využívanie 
bridlicového plynu v USA znížilo emisie 
CO2 a zároveň zabezpečilo dôležitú 
konkurenčnú výhodu pre americký 
priemysel;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
postupne prestali poskytovať akékoľvek 
priame aj nepriame dotácie na fosílnu 
energiu, ktoré zabraňujú vytvoreniu 
rovnakých podmienok pre všetky 
technológie, a aby úplne internalizovali 
externé náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Podnadpis 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Konkurencieschopný trh

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že bez skutočnej 
hospodárskej súťaže medzi výrobcami 
energie a medzi dodávateľmi energie 
môže vyjsť všetko úsilie o dokončenie 
vnútorného trhu s energiou nazmar 
a zabezpečí sa ním len malý úžitok pre 
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spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. v tejto súvislosti poukazuje na vonkajší 
rozmer trhu s energiou, ktorého účelom je 
uľahčiť všetkým členským štátom prístup 
k rôznych zdrojom energie, a obzvlášť 
k plynu; žiada o prísne dodržiavanie 
pravidla oddelenia a ostatných ustanovení 
tretieho energetického balíka vo vzťahu 
k externým dodávateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 7c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. domnieva sa, že mechanizmus tvorby 
ceny plynu založený na indexácii 
v pomere k cene ropy je zastaraný a vedie 
k deformáciám trhu, keďže cena ropy 
zvyčajne nezodpovedá dopytu po plyne; v 
tejto súvislosti vyzýva európskych aj 
vnútroštátnych zákonodarcov a regulačné 
orgány, aby podporili prechod 
z mechanizmu tvorby ceny plynu 
založeného na indexácii v pomere k cene 
ropy na flexibilnejšie alternatívy, ako je 
mechanizmus cenotvorby na základe 
uzlov, a zároveň rešpektovali slobodu 
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obchodnej výmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 7d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. poukazuje na zväčšujúcu sa úlohu 
uzlov s plynom a vyjadruje podporu ich 
rozvoju s ohľadom na vytváranie 
spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 
s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému 
počtu dodávateľov, celkovo nízkej kvalite 
služieb a problémom pri zmene 
dodávateľa; zdôrazňuje preto potrebu 
vybudovať trh, ktorý je užívateľsky 
ústretový;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Herbert Reul
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
zatiaľ neuspokojuje v plnej miere vo 
všetkých prípadoch potreby a očakávania 
spotrebiteľov, keďže títo často čelia 
vysokým cenám a obmedzenému počtu 
dodávateľov, kvalita služieb nie je vždy 
uspokojivá a pri zmene dodávateľa 
dochádza k problémom, pričom všetky 
tieto ťažkosti sú spôsobené sčasti tlakmi 
zo strany štátov a/alebo neúplným 
vykonávaním tretieho balíka pre vnútorný 
trh s energiou; zdôrazňuje preto potrebu 
vybudovať trh, ktorý je užívateľsky 
ústretový;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí aj 
napriek pokroku dosiahnutému 
v posledných rokoch v niektorých častiach 
Európy naďalej čelia vysokým cenám, 
obmedzenému počtu dodávateľov 
a výrobcov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa, a to 
z dôvodu nedostatočného vykonávania 
tretieho energetického balíka a chýbajúcej 
obmedzenej hospodárskej súťaže na 
nadväzujúcom trhu vyššej úrovne; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh 
v rámci Európy, ktorý je užívateľsky 
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ústretový;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
nie je ešte dokončený a že vnútroštátne 
trhy s energiou neuspokojujú 
v dostatočnej miere potreby a očakávania 
spotrebiteľov, ktorí naďalej čelia vysokým 
cenám, obmedzenému počtu dodávateľov, 
celkovo nízkej kvalite služieb, slabej 
ochrane spotrebiteľa a problémom pri 
zmene dodávateľa; zdôrazňuje preto 
potrebu vybudovať trh, ktorý je 
užívateľsky ústretový, na ktorom môžu 
spotrebitelia zohrávať aktívnu úlohu 
a stať sa výrobcami-spotrebiteľmi na 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov a sadzieb, celkovo nízkej 
kvalite služieb a problémom pri zmene 
dodávateľa; zdôrazňuje preto potrebu 
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ktorý je užívateľsky ústretový; vybudovať trh, ktorý je užívateľsky 
ústretový; poukazuje na skutočnosť, že 
podľa odhadov Komisie by spotrebitelia 
EÚ mohli ušetriť až 13 miliárd EUR 
ročne, ak by prešli na najlacnejšiu 
dostupnú sadzbu za elektrickú energiu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 132
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový; v tejto 
súvislosti poukazuje na úlohu, ktorú pri 
posilňovaní postavenia spotrebiteľov 
a zabezpečovaní nižších cien energií 
zohráva spoločná zmena dodávateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
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dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový, 
a poskytovať spotrebiteľom informácie 
o podmienkach jednotlivých 
poskytovateľov takým spôsobom, ktorý 
uľahčí ich porovnávanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je užívateľsky ústretový;

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou 
neuspokojuje v dostatočnej miere potreby 
a očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej 
čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb 
a problémom pri zmene dodávateľa; 
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, 
ktorý je spotrebiteľsky ústretový;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. je presvedčený, že kľúčovou prioritou 
politiky by malo byť riešenie a znižovanie 
vysokých nákladov na energie a suroviny; 
poukazuje na skutočnosť, že energetická 
účinnosť a efektívne využívanie zdrojov 
by mohli viesť k značným úsporám 
nákladov v priemysle; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pokračovala v skúmaní 
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možných spôsobov a napríklad povzbudila 
podniky k vytváraniu konzorcií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 136
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. upozorňuje, že niekoľko regiónov EÚ 
je stále úplne izolovaných, pokiaľ ide 
o dodávky energie, ako napríklad región 
Baltského mora, ktorého prepojenie 
s európskymi plynárenskými 
a elektrickými sieťami si vyžiada značné 
investície do infraštruktúry, a že niektoré 
členské štáty preto nebudú môcť využiť 
alternatívne zdroje energie a potrebné 
prepojenia a budú po roku 2014 naďalej 
závislé od vonkajších dodávateľov energie 
s monopolným postavením;  

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 137
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zastáva názor, že členské štáty, ktoré 
zaviedli primerané sadzby a zároveň 
obmedzovali spotrebu a diverzifikovali 
zdroje energie, sú tými štátmi, ktoré 
najlepšie zvládli riadenie spotreby počas 
období s najväčším dopytom;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 138
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 8b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty, ktoré sú úplné izolované, čo sa týka 
dodávok energie, platia naďalej vyššie 
ceny za zdroje energie, čo ovplyvňuje 
podmienky hospodárskej súťaže 
a možnosti týchto štátov byť 
konkurencieschopnými na vnútornom 
trhu EÚ, ako aj vytvára hospodárske 
a sociálne rozdiely medzi týmito členskými 
štátmi a ostatnými členskými štátmi EÚ; 

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 139
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 8b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zastáva názor, že túžba niektorých 
členských štátov po obchádzaní alebo 
uvoľnení právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia pri vykonávaní 
projektov v oblasti energetiky značne 
škodí cieľom EÚ ako celku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 140
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 8c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. zastáva názor, že dotácie na 
znečisťujúce činnosti, nespravodlivý 
prístup v oblasti poistenia a neexistencia 
skutočných a serióznych opatrení na 
demontáž výrobných prevádzok 
predstavujú prekážky riadneho 
fungovania jednotného trhu s energiou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia 
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie; 
podčiarkuje potrebu riešiť štrukturálne 
deformácie trhu, akými sú neustále 
dotácie na fosílne a jadrové palivá 
a nedostatočná transparentnosť trhu; 
vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje 
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úsilie o posilnenie vykonávania tretieho 
energetického balíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie; je 
presvedčený, že potrebné zjednotenie 
vnútorného trhu zahŕňa predĺženie našej 
infraštruktúry a zároveň vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa 
vnútorného trhu a presadzovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie; 
žiada Komisiu o zaujatie dôsledného 
prístupu s cieľom zabezpečiť vykonávanie 
tretieho balíka pre vnútorný trh 
s energiou vo všetkých členských štátoch;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. pripomína, že platné právne predpisy 
EÚ chránia práva spotrebiteľov 
a poskytujú pevné základy pre 
konkurencieschopný európsky trh 
s energiou, avšak neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie, 
rovnako ako skutočnosť, že neboli 
vybudované prepojenia, ktoré by umožnili 
získavať energiu z iných zdrojov;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 147
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia 
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúčinná transpozícia 
právnych predpisov EÚ o vnútornom trhu 
s energiou do vnútroštátnych právnych 
predpisov a neúplné vykonávanie týchto 
právnych predpisov sú aj naďalej 
hlavnými prekážkami pre jeho 
dokončenie;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 148
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia 
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou a nedostatočná 
diverzifikácia dodávateľov energie sú aj 
naďalej hlavnými prekážkami pre jeho 
dokončenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou a existujúce 
prekážky na trhu sú aj naďalej hlavnými 
prekážkami pre jeho dokončenie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia 
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
právnych predpisov týkajúcich sa
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
jednou z hlavných prekážok pre jeho 
dokončenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že neúplná implementácia 
vnútorného trhu s energiou je aj naďalej 
hlavnou prekážkou pre jeho dokončenie;

9. domnieva sa, že neúplné vykonávanie 
a neúčinná transparentnosť právnych 
predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu 
s energiou sú aj naďalej hlavnými 
prekážkami pre jeho dokončenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. uznáva, že pre projekty v oblasti 
energetickej infraštruktúry sú 
charakteristické rozsiahle počiatočné 
investície a prevádzková životnosť 
v rozmedzí 20 – 60 rokov; pripomína, že 
pre súčasné trhové prostredie je 
charakteristická vysoká miera 
nepredvídateľnosti, a teda i nerozhodnosť 
investorov, pokiaľ ide o rozvoj 
energetickej infraštruktúry; zdôrazňuje, 
že sa podporia nové stratégie a inovačné 
nástroje s cieľom stimulovať investície do 
infraštruktúry, ktoré umožnia rýchle 
prispôsobenie sa prudko sa meniacemu 
prostrediu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že treba vytvoriť 
zjednotené denné a vyrovnávacie trhy, 
pretože tieto druhy trhov sú rozhodujúce 
pre efektívne začlenenie veľkého 
množstva premenlivých obnoviteľných 
zdrojov energie a nákladovo efektívnu 
prevádzku systému vo všeobecnosti 
a pretože výsledky v tejto oblasti boli 
doposiaľ oveľa menej povzbudivé než 
v prípade integrácie medzidenných trhov;

Or. en



PE510.685v01-00 72/106 AM\935501SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 154
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že infraštruktúra 
rozvodných sietí a ich riadenie spolu 
s trhovými pravidlami sú nastavené 
v prospech elektrární spaľujúcich fosílne 
palivá a atómových elektrární, čo vedie 
k tomu, že novšie technológie, akými sú 
obnoviteľné zdroje energie, sa 
nachádzajú v pozícii konkurenčnej 
nevýhody;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 155
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby povolila verejné 
financovanie len členským štátom, ktoré 
úplne vykonali existujúce právne predpisy 
vrátane regulácie vyžiadanej tretím 
balíkom pre vnútorný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. oceňuje, že hospodárska súťaž 
v oblasti dodávok energie viedla 
k zníženiu cien energií v krajinách, kde 
pôsobia viacerí dodávatelia;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. uznáva, že na trhoch s energiou 
pretrváva značná nerovnováha medzi 
právami jednotlivých spotrebiteľov 
a energetických spoločností; zdôrazňuje, 
že sú potrebné dodatočné nástroje, ktoré 
umožnia spotrebiteľom kolektívne 
vyjednávať a získať lepšie ponuky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
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ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť, riadenie na 
strane dopytu a uskladňovanie a pre 
využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
a kde ani jeden členský štát nie je 
izolovaný od európskych plynárenských 
a elektrických sietí; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že decentralizované 
dodávky energie z obnoviteľných zdrojov 
znižujú potrebu budovať nové prenosové 
dráhy – a teda s tým spojené náklady –
keďže decentralizované technológie, ktoré 
možno zaviesť priamo v domácnostiach, 
mestách a odľahlých oblastiach, sú oveľa 
bližšie ku konečným spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, najmä 
prostredníctvom cezhraničných plynových 
a elektrických prepojovacích vedení,
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí; 
zdôrazňuje, že rozsiahle investície by sa 
mali uskutočňovať súbežne s investíciami 
do regionálnych alebo aj miestnych sietí, 
pretože výroba energie prebieha čoraz 
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viac na regionálnej/miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a v prípade 
potreby budovanie novej, udržateľnej, 
inteligentnej a flexibilnej infraštruktúry na 
výrobu, prenos, distribúciu 
a uskladňovanie energie sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva rozsiahly
potenciál pre kogeneráciu, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie 
efektívnosti, riadenie na strane dopytu 
a udržateľné uskladňovanie, a kde ani 
jeden členský štát nie je izolovaný od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 

10. zdôrazňuje, že rozvoj a modernizácia 
jestvujúcej energetickej infraštruktúry na 
všetkých úrovniach, zabezpečenie 
spolupráce medzi prevádzkovateľmi 
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distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

prenosových sústav a budovanie novej, 
inteligentnej a flexibilnej infraštruktúry na 
výrobu, prenos, distribúciu 
a uskladňovanie energie sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí; 
domnieva sa, že takéto projekty sa musia 
podporovať z fondov EÚ; poznamenáva, 
že pokým elektrizačné sústavy 
v pobaltských štátoch nebudú 
prispôsobené sieťam na európskej 
pevnine, trh EÚ s energiou nebude 
dokončený;
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Or. lt

Pozmeňujúci návrh 163
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí; 
pripomína, že synergie medzi vývojom, 
zavádzaním a údržbou telekomunikačnej 
a energetickej infraštruktúry budú 
zohrávať dôležitú úlohu pri napĺňaní 
cieľov Európskej únie v oblasti 
energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Algirdas Saudargas

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
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infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí; v 
záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa 
osobitná pozornosť mala venovať zámeru 
pobaltských štátov synchrónne integrovať 
pobaltskú energetickú sústavu do 
európskych kontinentálnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom je zabezpečená 
stabilita prenosových sústav aj pri 
cezhraničných prenosoch, aby sa predišlo 
akýmkoľvek negatívnym vplyvom, ako sú 
neplánované toky energie, na ktorom sú 
zabezpečené dodávky energie za dostupné 
ceny, na ktorom sa v plnej miere využíva 
potenciál pre kogeneráciu a efektívnosť 
a pre využitie obnoviteľných 
a nekonvenčných zdrojov energie, a kde 
ani jeden členský štát nie je izolovaný od 
európskych plynárenských a elektrických 
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sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry, budovanie novej, 
inteligentnej a flexibilnej infraštruktúry na 
výrobu, prenos, distribúciu 
a uskladňovanie energie a správne 
navrhnutá štruktúra trhu sú zásadné pre 
dobre integrovaný a prepojený trh 
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dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie domácich obnoviteľných 
a fosílnych konvenčných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
a kde ani jeden členský štát nie je 
izolovaný od európskych plynárenských 
a elektrických sietí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že posilnenie 
a modernizácia jestvujúcej infraštruktúry 
a budovanie novej, inteligentnej 
a flexibilnej infraštruktúry na výrobu, 
prenos, distribúciu a uskladňovanie energie 
sú zásadné pre dobre integrovaný 
a prepojený trh s energiou, na ktorom sú 
zabezpečené dodávky energie za dostupné 
ceny, na ktorom sa v plnej miere využíva 
potenciál pre kogeneráciu a efektívnosť 
a pre využitie obnoviteľných, 
nízkouhlíkových, konvenčných 
a nekonvenčných zdrojov energie, a kde 
ani jeden členský štát nie je izolovaný od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prepojenie,
prenos, distribúciu a uskladňovanie energie 
sú zásadné pre dobre integrovaný 
a prepojený trh s energiou, na ktorom sú 
zabezpečené dodávky energie za dostupné 
ceny, na ktorom sa v plnej miere využíva 
potenciál pre kogeneráciu a efektívnosť 
a pre využitie obnoviteľných zdrojov 
energie, a kde ani jeden členský štát nie je 
izolovaný od európskych plynárenských 
a elektrických sietí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
a kde ani jeden členský štát nie je 
izolovaný od európskych plynárenských 
a elektrických sietí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou. Takýto trh by zabezpečil
dodávky energie za dostupné ceny bez 
deformácií trhu a v plnej miere by využíval
potenciál pre kogeneráciu, flexibilitu 
a efektívnosť a pre využitie obnoviteľných 
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zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

a nekonvenčných zdrojov energie. Takisto 
by zaručil, že žiaden členský štát by 
nezostal izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 173
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných, konvenčných
a nekonvenčných zdrojov energie, a kde do 
roku 2015 ani jeden členský štát nie je 
izolovaný od európskych plynárenských 
a elektrických sietí, ako sa dohodla 
Európska rada;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
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distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné 
a konkurenčné ceny, na ktorom sa v plnej 
miere využíva potenciál pre kogeneráciu 
a efektívnosť a pre využitie obnoviteľných 
a nekonvenčných zdrojov energie, a kde 
ani jeden členský štát nie je izolovaný od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a udržateľných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Eija-Riitta Korhola

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu a efektívnosť a pre 
využitie obnoviteľných a nekonvenčných 
zdrojov energie, a kde ani jeden členský 
štát nie je izolovaný od európskych 
plynárenských a elektrických sietí;

10. zdôrazňuje, že modernizácia 
jestvujúcej infraštruktúry a budovanie 
novej, inteligentnej a flexibilnej 
infraštruktúry na výrobu, prenos, 
distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený 
trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na 
ktorom sa v plnej miere využíva potenciál 
pre kogeneráciu, flexibilitu a efektívnosť 
a pre využitie obnoviteľných 
a nekonvenčných zdrojov energie, a kde 
ani jeden členský štát nie je izolovaný od 
európskych plynárenských a elektrických 
sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. ďalej poznamenáva, že začlenenie 
obnoviteľných zdrojov energie si vyžiada 
užšiu spoluprácu prevádzkovateľov 
prenosových a distribučných sústav, aby 
sa mohli lepšie prispôsobiť rastúcemu 
podielu distribuovanej výroby; zdôrazňuje 
význam zavedenia nových prístupov 
k prekonávaniu núdzových prípadov 
v distribučných sieťach, ktoré sa nie vždy 
spájajú s rozšírením rozvodných sietí a 
s ich posilňovaním;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta skutočnosť, že Komisia kladie 
dôraz na to, aby sa budúce energetické 
sústavy Európy vyznačovali flexibilitou; 
poznamenáva, že pre všetky časové rámce 
sú ľahko prístupným zdrojom flexibility 
dobre fungujúce cezhraničné 
veľkoobchodné trhy; žiada o vyvinutie 
ďalšieho úsilia zameraného na prípravu 
budúceho zavedenia technológií 
uskladňovania energií a odoziev na strane 
dopytu, ktoré predstavujú dodatočné 
zdroje flexibility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje presvedčenie, že pokým 
izolované členské štáty nie sú prepojené 
s európskymi plynárenskými 
a elektrickými sieťami, Komisia by sa na 
požiadanie daných členských štátov mala 
zúčastňovať na rokovaniach o cenách 
energií s vonkajšími dodávateľmi energie 
s monopolným postavením, napríklad 
pokiaľ ide o nákup plynu;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 180
Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že transparentný a úplne 
integrovaný vnútorný trh s energiou 
umožní nákladovo efektívnejšie 
začlenenie výrazne vyššieho podielu 
obnoviteľných zdrojov energie do 
vnútorného trhu EÚ, čím sa ich cena zníži 
a posilní sa ich konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, že cieľ, na ktorom sa 
Európska rada dohodla v roku 2002 a 
v roku 2007, a to dosiahnuť v členských 
štátoch mieru elektrických a plynových 
prepojení rovnajúcu sa najmenej 10 % 
inštalovanej kapacity výroby, sa zatiaľ 
nepodarilo dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. upozorňuje, že podpora rozvoja 
infraštruktúry rozvodných sietí zo strany 
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verejnosti je dôležitou podmienkou, ktorá 
závisí od včasného, koordinovaného 
a transparentného zapojenia všetkých 
zainteresovaných strán;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 183
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že rozšírenie 
energetických sietí do strategických 
oblastí, ako je región Baltského mora, má 
kľúčový význam pre zvyšovanie 
efektívnosti spotreby energie a pre 
zabezpečenie dodávok energie do krajín 
EÚ, ktoré sú v súčasnosti závislé od krajín 
mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. domnieva sa, že energetická 
účinnosť je jedným z najudržateľnejších 
a nákladovo najefektívnejších spôsobov 
znižovania účtov za energiu, posilňovania 
bezpečnosti dodávok, znižovania potrieb 
v oblasti dovozu fosílnych palív 
a obmedzovania emisií CO2; uznáva, že 
každé opatrenie na podporu energetickej 
účinnosti musí zodpovedať potrebám 
spotrebiteľov, byť nákladovo efektívne 
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a podporované tými správnymi stimulmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje potrebu oddelenia 
a deregulácie európskych energetických 
trhov na zabezpečenie hospodárskej 
súťaže a dodávok elektriny za čo najnižšiu 
cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 10c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje, že podľa zistení 
Medzinárodnej agentúry pre energiu 
(IEA) by odvážnejšie opatrenia v záujme 
energetickej účinnosti mohli do roku 2035 
znížiť dovoz plynu do EÚ o jednu tretinu, 
t. j. na 100 mld. metrov kubických plynu; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že aj najoptimistickejšie odhady IEA 
týkajúce sa výroby bridlicového plynu 
v EÚ sú len na úrovni 77 mld. metrov 
kubických bridlicového plynu do roku 
2035; z tohto dôvodu odporúča zamerať 
úsilie na posilnenie opatrení v záujme 
energetickej účinnosti, pretože ide 
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o najlepšiu možnosť z hľadiska 
hospodárstva a bezpečnosti dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že aj napriek významnej 
úlohe, ktorú v tejto oblasti zohráva 
súkromný sektor, nemožno zmenu 
infraštruktúry dosiahnuť, ak sa 
z verejných zdrojov nebudú podporovať 
kľúčové infraštruktúrne projekty, ktoré 
nie sú komerčne realizovateľné; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, ktoré 
bez toho, aby narúšali fungovanie 
vnútorného trhu, umožňujú dôchodkovým 
fondom a inštitucionálnym investorom 
investovať do prenosových sústav, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 



AM\935501SK.doc 91/106 PE510.685v01-00

SK

financovanie z verejných zdrojov; uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne realizovateľná, a preto si 
vyžaduje financovanie z verejných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov, ktoré budú najmä ústretové voči 
inovácii, pričom treba uznať, že na to, aby 
sa dali dosiahnuť, musia byť riadené 
trhom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 190
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom;
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nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne realizovateľná, a preto si 
vyžaduje financovanie z verejných 
zdrojov; zdôrazňuje význam kritickej 
infraštruktúry zohľadňujúc vplyv 
nákladov na spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
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uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne realizovateľná, a preto si 
vyžaduje financovanie z verejných 
zdrojov; zdôrazňuje, že každé 
financovanie z verejných zdrojov sa musí 
uskutočňovať tak, aby sa dosiahol čo 
najlepší výsledok za čo najmenšiu 
investíciu;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 193
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

11. domnieva sa, že investície do potrebnej 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, ktoré 
vhodne zužitkúvajú minulé a budúce 
investície a rozdeľujú náklady medzi 
užívateľov, pričom treba uznať, že na to, 
aby sa dali dosiahnuť, musia byť riadené 
trhom; uznáva však, že v určitých 
prípadoch nemusí byť kľúčová 
infraštruktúra komerčne realizovateľná, 
a preto si vyžaduje financovanie 
z verejných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Corinne Lepage

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 11. domnieva sa, že investície do 
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infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii; uznáva 
však, že v určitých prípadoch nemusí byť 
kľúčová infraštruktúra komerčne 
realizovateľná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

11. domnieva sa, že investície do 
infraštruktúry sú naliehavo potrebné, a to 
v rozsiahlom meradle, a musia sa 
podporovať prostredníctvom stabilných 
regulačných rámcov ústretových voči 
investíciám a inovácii, pričom treba uznať, 
že na to, aby sa dali dosiahnuť, musia byť 
riadené trhom; uznáva však, že v určitých 
prípadoch nemusí byť kľúčová 
infraštruktúra komerčne realizovateľná, 
a preto si vyžaduje financovanie 
z verejných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Pilar del Castillo Vera

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že investície do 11. domnieva sa, že investície do 
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infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných regulačných 
rámcov ústretových voči inovácii, pričom 
treba uznať, že na to, aby sa dali 
dosiahnuť, musia byť riadené trhom; 
uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra 
komerčne dostupná, a preto si vyžaduje 
financovanie z verejných zdrojov;

infraštruktúry sa musia podporovať 
prostredníctvom stabilných 
predvídateľných regulačných rámcov 
ústretových voči inovácii, pričom treba 
uznať, že na to, aby sa dali dosiahnuť, 
musia byť riadené trhom; uznáva však, že 
v určitých prípadoch nemusí byť kľúčová 
infraštruktúra komerčne realizovateľná, 
a preto si vyžaduje financovanie 
z verejných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť infraštruktúra výhradne 
komerčne realizovateľná, a preto si 
vyžaduje financovanie z verejných 
zdrojov; žiada o preskúmanie možnosti 
zriadiť európsky fond pre investície do 
energetických sietí, ktorý by mohol 
poskytovať takéto verejné financovanie 
a bol by financovaný z povinnej európskej 
dane zo spotreby energie na území 
Európskej únie; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poznamenáva, že decentralizovaná 
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výroba energie z obnoviteľných zdrojov vo 
forme družstiev občanov, ktorí spoločne 
investujú do výroby a dodávky energie 
z obnoviteľných zdrojov, môže znížiť ceny 
energií pre verejnosť na ich území, zvýšiť 
podporovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov a poskytnúť potrebné investície;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 199
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. v tejto súvislosti podčiarkuje 
dôležitosť Nástroja na prepojenie Európy 
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podiel vyčlenený na tento nástroj 
z rozpočtu pre oblasť energetiky je nižší 
než suma, ktorú navrhovala Komisia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že napriek výraznému 
pokroku dosiahnutému v oblasti 
liberalizácie trhu je naďalej dôležité 
zabezpečovať otvorený a nediskriminačný 
prístup k prenosovej infraštruktúre 
s cieľom zamedziť zabraňovaniu novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 201
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že pravidlá stanovené v treťom 
energetickom balíku by sa mali v plnej 
miere uplatňovať na európske, ako aj 
zahraničné spoločnosti; je presvedčený 
o tom, že akékoľvek výnimky z týchto 
pravidiel udelené Komisiou by mali byť 
z hľadiska ich rozsahu a dĺžky 
uplatňovania obmedzené a podliehať 
preskúmaniu zo strany Parlamentu 
a Rady; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok; podčiarkuje potrebu riešiť 
štrukturálne deformácie trhu, akými sú 
regulované ceny, koncentrácia trhu, 
dotácie na fosílne a jadrové palivá 
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a nedostatočná transparentnosť trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Alejo Vidal-Quadras

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok a vedie k vysokej miere 
koncentrácie, ktorou sa vyznačuje 
niekoľko členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Catherine Trautmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej v niektorých 
prípadoch bráni novým subjektom a veľmi 
malým výrobcom, ako aj výrobcom, ktorý 
vyrábajú len pre vlastnú spotrebu, no 
vyrobili nadbytok zapojiť sa do sústavy 
alebo skutočne súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 205
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni už 
existujúcim, ale najmä novým subjektom 
súťažiť s už etablovanými subjektmi na 
trhu za spravodlivých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený 
a nediskriminačný prístup k prenosovej 
infraštruktúre aj naďalej bráni novým 
subjektom súťažiť s už etablovanými 
subjektmi na trhu za spravodlivých 
podmienok;

12. konštatuje, že v niektorých krajinách
chýbajúci otvorený a nediskriminačný 
prístup k prenosovej infraštruktúre aj 
naďalej bráni novým subjektom súťažiť 
s už etablovanými subjektmi na trhu za 
spravodlivých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že nedostatočná 
transparentnosť veľkoobchodných trhov 
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s energiou a antikonkurenčné praktiky na 
týchto trhoch oslabujú dôveru 
spotrebiteľov; domnieva sa, že je 
naliehavo potrebné porozumieť 
cenotvorbe na veľkoobchodných trhoch, 
ako aj vplyvu na účty spotrebiteľov; preto 
vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2014 
predložila konkrétne návrhy, ako 
odstrániť tieto nedostatky, napríklad 
prostredníctvom priamych prepojení cien 
medzi spotovým trhom a malobchodnými 
cenami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Gunnar Hökmark

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že na to, aby sa zabránilo 
dominantným dodávateľom, ktorí 
ovládajú trh, znemožňovať otváranie trhu 
je dôležité, aby sa umožnilo vytváranie 
nových podnikateľských modelov, 
napríklad možnosť uzatvárať zmluvy 
s viacerými dodávateľmi súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje význam zvýšenej 
skladovacej kapacity pre zvýšenie 
bezpečnosti dodávok na vnútornom trhu 
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s energiou; domnieva sa, že prečerpávacie 
zariadenia zohrávajú výraznú úlohu 
v skladovaní elektriny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva členské štáty a Európsku 
komisiu, aby zintenzívnili úsilie 
o zabezpečenie väčšej 
konkurencieschopnosti trhu s plynom, 
napríklad prostredníctvom užšej 
integrácie vnútroštátnych trhov s plynom 
na základe prepojenia trhov, posilnenia 
krátkodobého obchodovania s plynom 
a produktov z plynu, cezhraničnej 
integrácie vnútroštátnych trhov do zón 
obchodu, napr. na základe spoločných 
pravidiel, cezhraničného prístupu 
k skladovacej a inej dôležitej 
infraštruktúre, znížených fixných 
nákladov v rámci sadzieb sústav s cieľom 
umožniť flexibilitu a prostredníctvom 
prísneho uplatňovania právnych 
predpisov v oblasti hospodárskej súťaže 
na dlhodobé zákazky na dodávky plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
obsahujúcich spravodlivé, 
nediskriminačné a vyvážené pravidlá by 
malo viesť k harmonizácii riadenia sietí, 
štruktúry trhu a interoperability;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability; zdôrazňuje, že 
je mimoriadne dôležité, aby sa v celej EÚ 
dodržiavali dohody o oddelení 
prenosových sietí a výroby a dodávky 
vrátane dohôd o nezávislom postavení 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
a požiadavkách na ochranu spotrebiteľov; 
preto vyzdvihuje potrebu podporovať 
a ďalej rozvíjať úlohu Agentúry pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER), najmä jej kapacitu 
v oblasti kontroly vnútroštátnych 
regulačných rozhodnutí a riešenia sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec založený na politike pre výrobcov, 
regulátorov, prevádzkovateľov sietí, 
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energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

dodávateľov energie, poskytovateľov 
služieb súvisiacich s dopytom, 
a predovšetkým koncových spotrebiteľov 
a výrobcov-spotrebiteľov je kľúčový pre 
dobre fungujúci vnútorný trh a pre 
pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability; poznamenáva, 
že okrem zavedenia takéhoto rámca bude 
treba zabezpečiť, aby bol funkčný 
a účinný;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 215
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

13. poznamenáva, že stabilný regulačný 
rámec pre výrobcov, regulátorov, 
prevádzkovateľov sietí, dodávateľov 
energie, poskytovateľov služieb súvisiacich 
s dopytom, a predovšetkým koncových 
spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je 
kľúčový pre dobre fungujúci vnútorný trh 
a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
vypracovanie sieťových kódexov 
a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability, čo možno 
dosiahnuť len vtedy, ak budú neustále 
upravované podľa vývoja na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzdvihuje dôležitosť zjednotených 
denných a vyrovnávacích trhov 
a zdôrazňuje, že s ohľadom na povzbudivé 
terajšie výsledky integrácie medzidenných 
trhov treba vykonať ďalšie kroky 
s cieľom umožniť rozšírenejšie zavedenie 
denných a vyrovnávacích trhov na 
vnútroštátnych úrovniach a ich európsku 
integráciu, keďže tieto druhy trhov sú 
rozhodujúce pre efektívne začlenenie 
veľkého množstva premenlivých 
obnoviteľných zdrojov energie 
a nákladovo efektívnu prevádzku systému 
vo všeobecnosti ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. uznáva, že zvyšujúca sa výroba 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov bez potrebného rozvoja 
infraštruktúry môže mať za následok 
nekoordinované cezhraničné kruhové 
toky a teda neoptimálne ceny energií; 
zdôrazňuje, že treba zachovať flexibilitu 
infraštruktúry na výrobu a prenos, aby sa 
zaručila bezpečná dodávka energie 
a dostupné ceny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. naliehavo vyzýva členské štáty, 
v ktorých sa vyrába veľa elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, aby 
urýchlili rozvoj svojich vnútorných 
energetických sietí potrebných na 
zvládnutie zvýšenej úrovne výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov; konštatuje, že 
rozvoj potrebnej infraštruktúry môže 
v týchto krajinách trvať niekoľko rokov; 
preto žiada Komisiu, aby vypracovala 
mechanizmus na poskytnutie primeranej 
náhrady za straty vznikajúce členským 
štátom, ktoré sú postihnuté kruhovými 
tokmi, kým nebudú dokončené potrebné 
investície.

Or. en


