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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

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

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

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

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

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

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

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

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

k návrhu nariadenia Rady o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej 
infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) 
č. 736/96
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0361),

– so zreteľom na článok 284 Zmluvy o ES a článok 187 Zmluvy o Euratome, v súlade 
s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0125/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES a článkom 119 druhým pododsekom Zmluvy o Euratome;

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

4. žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 
v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Jedným zo znakov takejto politiky je 
získanie celkového obrazu vývoja investícií 
v oblasti energetickej infraštruktúry 
v Spoločenstve. Mal by umožniť 
Spoločenstvu vykonávať potrebné 
porovnania a hodnotenia alebo prijímať
príslušné opatrenia na základe vhodných 

(2) Predpokladom rozvoja európskej 
energetickej politiky je získanie celkového 
obrazu o vývoji investícií v oblasti 
energetickej infraštruktúry v Spoločenstve. 
Mal by umožniť Komisii vykonávať 
potrebné porovnania a hodnotenia alebo 
navrhovať príslušné opatrenia na základe 
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číselných údajov a analýz, najmä pokiaľ 
ide o budúcu rovnováhu ponuky a dopytu 
v odvetví energetiky.

vhodných číselných údajov a analýz, najmä 
pokiaľ ide o budúcu rovnováhu ponuky 
a dopytu v odvetví energetiky. Všetky 
opatrenia prijaté alebo navrhnuté na 
úrovni Spoločenstva by mali byť 
neutrálne a nemali by predstavovať 
zásahy do fungovania trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Politický účel tohto nariadenia by mal byť výslovne vyjadrený. Ide o dôležitý nástroj rozvoja 
spoločnej energetickej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Komisia, a najmä jej útvar na
sledovanie trhu energetiky, by preto mali 
mať k dispozícii presné údaje a informácie 
o investičných projektoch vrátane 
projektov vyraďovania z prevádzky, ktoré 
sa týkajú najdôležitejších súčastí 
energetického systému Spoločenstva.

(6) Netýka sa slovenského znenia.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie: „útvar na sledovanie trhu energetiky“ je jedným z útvarov Európskej komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Údaje a informácie o predvídateľnom 
vývoji výrobných, prepravných 
a skladovacích kapacít a o projektoch 
v rôznych odvetviach energetiky sú 

(7) Údaje a informácie o predvídateľnom 
vývoji výrobných, prepravných 
a skladovacích kapacít a o projektoch 
v rôznych odvetviach energetiky sú 
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v záujme Spoločenstva. Preto je potrebné 
zabezpečiť, aby Komisia bola informovaná 
o investičných projektoch, na ktorých sa 
už začalo pracovať alebo ktoré sa plánujú 
začať realizovať do piatich rokov, a 
o projektoch, ktorých cieľom je do troch 
rokov vyradiť infraštruktúru z prevádzky.

v záujme Spoločenstva. Preto je potrebné 
zabezpečiť, aby Komisia bola informovaná 
o investičných projektoch, ktorých začatie 
sa očakáva do troch rokov, pokiaľ ide 
o odvetvie ropy a zemného plynu, alebo do 
piatich rokov v prípade projektov v odvetví 
elektrickej energie, a o projektoch, ktorých 
cieľom je do troch rokov vyradiť 
infraštruktúru z prevádzky. V záujme 
zaistenia užitočnosti tohto oznamovania a 
s cieľom zabrániť klamlivým 
očakávaniam je dôležité, aby sa 
oznamovanie vzťahovalo len na tie 
projekty, ktoré sa nachádzajú v relatívne 
pokročilej fáze realizácie a ktorých 
dokončenie je vysoko pravdepodobné.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie je príliš nejednoznačné a malo by byť jasné, že sa oznamujú iba projekty 
s vysokou pravdepodobnosťou dokončenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by na tento účel mali 
oznamovať Komisii údaje a informácie 
o investičných projektoch týkajúcich sa 
výroby, skladovania a prepravy ropy, 
zemného plynu, elektrickej energie,
biopalív a oxidu uhličitého, ktoré sa 
plánujú alebo realizujú na ich území. 
Dotknuté podniky by mali mať povinnosť 
oznamovať príslušné údaje a informácie 
členskému štátu.

(10) Členské štáty by na tento účel mali 
oznamovať Komisii údaje a informácie 
o investičných projektoch týkajúcich sa 
výroby, skladovania a prepravy ropy, 
zemného plynu, elektrickej energie 
a biopalív a zachytávania a uskladňovania
oxidu uhličitého, ktoré sa plánujú alebo 
realizujú na ich území. Dotknuté podniky 
by mali mať povinnosť oznamovať 
príslušné údaje a informácie členskému 
štátu. Členské štáty a Komisia by mali 
mať povinnosť zabezpečiť dôverný 
charakter údajov poskytovaných 
podnikmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Objasnenie rozsahu pôsobnosti nariadenia, ako aj dodatočné zdôraznenie potreby zabezpečiť 
dôvernosť údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom vyhnúť sa neprimeranej 
administratívnej záťaži a minimalizovať 
náklady pre členské štáty a podniky, 
predovšetkým pre malé a stredné podniky, 
by malo toto nariadenie umožňovať 
oslobodenie členských štátov a podnikov 
od povinnosti predkladať správy za 
predpokladu, že sa rovnocenné informácie 
poskytujú Komisii v zmysle osobitných 
právnych predpisov pre odvetvie 
energetiky EÚ, ktoré prijali inštitúcie 
Európskej únie a ktoré sa zameriavajú na 
dosiahnutie cieľov konkurencieschopných 
európskych energetických trhov, 
udržateľnosti európskeho energetického 
systému a bezpečnosti dodávok energie do 
Európskeho spoločenstva.

(12) S cieľom vyhnúť sa neprimeranej 
administratívnej záťaži a minimalizovať 
náklady pre členské štáty a podniky, 
predovšetkým pre malé a stredné podniky, 
by malo toto nariadenie umožňovať 
oslobodenie členských štátov a podnikov 
od povinnosti predkladať správy za 
predpokladu, že sa rovnocenné 
a porovnateľné informácie poskytujú 
Komisii v zmysle osobitných právnych 
predpisov pre odvetvie energetiky EÚ, 
ktoré prijali inštitúcie Európskej únie 
a ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie 
cieľov konkurencieschopných európskych 
energetických trhov, udržateľnosti 
európskeho energetického systému 
a bezpečnosti dodávok energie do 
Európskeho spoločenstva. Komisia by 
mala vysvetliť uplatňovanie tejto výnimky, 
aby sa skutočne znížila záťaž spôsobená 
povinnosťou oznamovania a aby 
objasnila obsah, formu a časový
harmonogram oznamovacích povinností, 
ako aj ktorým osobám či subjektom sa 
ukladajú a kto je zodpovedný za správu 
systému oznamovania.   

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je rozumné zabrániť systému dvojitého podávania oznámení v prípade, že podniky 
poskytujú Komisii údaje prostredníctvom iných nástrojov, je potrebné zabezpečiť, aby boli 
informácie a údaje poskytované inými prostriedkami plne v zhode a porovnateľné s údajmi 
a informáciami poskytovanými prostredníctvom oznámení. Okrem toho by mali byť všetky 
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výnimky jasne vymedzené vo vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Na spracovanie údajov, ako aj na 
zjednodušenie a zabezpečenie 
oznamovania údajov by Komisia, a najmä 
jej útvar na sledovanie trhu energetiky, 
mali byť schopné prijať všetky vhodné 
opatrenia na tento účel, predovšetkým 
prevádzkovanie integrovaných nástrojov 
a postupov informačných technológií.

(13) Na spracovanie údajov, ako aj na 
zjednodušenie a zabezpečenie 
oznamovania údajov by Komisia, a najmä 
jej útvar na sledovanie trhu energetiky, 
mali byť schopné prijať všetky vhodné
opatrenia na tento účel, predovšetkým 
prevádzkovanie integrovaných nástrojov 
a postupov informačných technológií.
Komisia by mala zaistiť, aby využívanie 
takýchto zdrojov informačných 
technológií zaručilo dôverný charakter 
údajov alebo informácií oznamovaných 
Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje a informácie, ktoré požaduje Komisia, sú z hľadiska hospodárskych subjektov veľmi 
citlivé, a preto musí Komisia pri ich používaní zabezpečiť čo najvyššiu úroveň dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Komisia, a najmä jej útvar na 
sledovanie trhu energetiky, by mali 
zabezpečovať pravidelnú 
a medziodvetvovú analýzu štrukturálneho 
vývoja a perspektív energetického systému 
Spoločenstva a podľa potreby aj cielenejšiu 
analýzu niektorých aspektov tohto 
energetického systému. Táto analýza by 
mala prispieť najmä k identifikovaniu 
možných medzier v infraštruktúre 

(15) Komisia, a najmä jej útvar na 
sledovanie trhu energetiky, by mali 
zabezpečovať pravidelnú 
a medziodvetvovú analýzu štrukturálneho 
vývoja a perspektív energetického systému 
Spoločenstva a podľa potreby aj cielenejšiu 
analýzu niektorých aspektov tohto 
energetického systému. Táto analýza by 
mala prispieť najmä k identifikovaniu 
možných medzier v infraštruktúre 
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a investíciách z hľadiska dlhodobej 
rovnováhy ponuky a dopytu v odvetví 
energetiky.

a investíciách z hľadiska dlhodobej 
rovnováhy ponuky a dopytu v odvetví 
energetiky. Táto analýza by mala byť tiež 
príspevkom do trvalej diskusie na 
európskej úrovni o potrebe energetických 
infraštruktúr, a mala by sa preto postúpiť 
na prerokovanie zainteresovaným 
stranám.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie: „útvar na sledovanie trhu energetiky“ je jedným z útvarov Európskej komisie. 
Okrem toho by sa mal jasne vyjadriť politický účel tohto nariadenia. Ide o dôležitý nástroj
rozvoja spoločnej energetickej politiky, ktorý by mal na úrovni EÚ rozpútať diskusiu medzi 
všetkými zainteresovanými a zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa ustanovuje 
spoločný rámec pre oznamovanie údajov 
a informácií o investičných projektoch 
v oblasti energetickej infraštruktúry 
v odvetviach ropy, zemného plynu, 
elektriny a biopalív Komisii a 
o investičných projektoch týkajúcich sa 
príslušných množstiev oxidu uhličitého, 
ktorý sa vyprodukoval v týchto odvetviach.

1. Týmto nariadením sa ustanovuje 
spoločný rámec pre oznamovanie údajov 
a informácií o investičných projektoch 
v oblasti energetickej infraštruktúry 
v odvetviach ropy, zemného plynu, 
elektriny a biopalív Komisii a 
o investičných projektoch týkajúcich sa 
zachytávania a uskladňovania oxidu 
uhličitého, ktorý sa vyprodukoval v týchto 
odvetviach.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
investičné projekty uvedené v prílohe, na 
ktorých sa už začalo pracovať alebo ktoré 
sa plánujú začať realizovať do piatich 
rokov, alebo na projekty, ktorých cieľom je 
do troch rokov vyradiť infraštruktúru 
z prevádzky.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
investičné projekty uvedené v prílohe, 
ktorých začatie sa očakáva do troch rokov, 
pokiaľ ide o odvetvie ropy a zemného 
plynu, alebo do piatich rokov v prípade 
projektov v oblasti elektrickej energie, 
alebo na projekty, ktorých cieľom je do 
troch rokov vyradiť infraštruktúru 
z prevádzky.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie (projekty, „na ktorých sa už začalo pracovať alebo ktoré sa plánujú začať 
realizovať do piatich rokov“) je príliš nejasné a mohlo by, najmä pokiaľ ide o odvetvie ropy 
a zemného plynu, znamenať, že projekty by bolo treba oznamovať v príliš skorom štádiu. 
Mohla by sa tak zvýšiť neistota plánov predkladaných Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „plánované investičné projekty“ 
znamenajú investičné projekty pred 
začatím výstavby a pred vynaložením 
kapitálových nákladov alebo pred 
uskutočnením vyradenia z prevádzky 
vrátane investičných projektov, ktorých 
hlavné charakteristiky (miesto, dodávateľ, 
podnik, technické charakteristiky atď.) 
môžu byť ako celok alebo sčasti 
predmetom ďalšieho preskúmania alebo 
záverečného schválenia;

3. „plánované investičné projekty“ 
znamenajú investičné projekty, v súvislosti 
s ktorými vydal príslušný orgán stavebné 
povolenie pred začatím výstavby alebo 
pred uskutočnením vyradenia z prevádzky;

Or. en

Odôvodnenie

Definícia nie je dostatočne zrozumiteľná. Podľa navrhnutej definície by do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia mohli patriť i projekty, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania alebo vo 
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fáze vypracovávania štúdie uskutočniteľnosti.  To by však neposkytlo presný obraz 
o očakávanom vývoji a vznikli by tak obavy týkajúce sa zachovania dôvernosti. Preto treba do 
nariadenia zahrnúť iba projekty s vysokou pravdepodobnosťou dokončenia. Vydanie 
stavebného povolenia by mohlo byť náležitým podnetom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. „uvedenie do prevádzky“ znamená 
fázu, v ktorej sa začína fungovanie 
infraštruktúry;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „uvedenie do prevádzky“ sa javí ako vhodné, keďže sa uvádza aj 
vymedzenie pojmu „vyradenie z prevádzky“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dotknuté podniky oznamujú údaje alebo 
informácie uvedené v článku 3 členským 
štátom alebo nimi povereným subjektom, 
na ktorých území plánujú realizovať 
investičné projekty do 31. mája každého 
roku predkladania správ. Oznamované 
údaje alebo informácie odrážajú situáciu 
v investičných projektoch k 31. marcu 
príslušného roku predkladania správ.

1. Príslušné podniky oznamujú údaje alebo 
informácie uvedené v článku 3 členským 
štátom alebo nimi povereným subjektom, 
na ktorých území plánujú realizovať 
investičné projekty do 31. mája každého 
roku predkladania správ. Oznamované 
údaje alebo informácie odrážajú situáciu 
v investičných projektoch k 31. marcu 
príslušného roku predkladania správ.

Pododsek 1 sa však neuplatňuje na 
podniky, v prípade ktorých sa členské štáty 
rozhodli použiť iné prostriedky na to, aby 
Komisii poskytli údaje alebo informácie 
uvedené v článku 3.

Pododsek 1 sa však neuplatňuje na 
podniky, v prípade ktorých sa členské štáty 
rozhodli použiť iné prostriedky na to, aby 
Komisii poskytli údaje alebo informácie 
uvedené v článku 3 pod podmienkou, že 
poskytnuté údaje alebo informácie sú 
porovnateľné a rovnocenné.
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Or. en

Odôvodnenie

Hoci je rozumné zabrániť systému dvojitého podávania oznámení v prípade, že podniky 
poskytujú Komisii údaje prostredníctvom iných nástrojov, je potrebné zabezpečiť, aby boli 
informácie a údaje poskytované inými prostriedkami plne v zhode a porovnateľné s údajmi 
a informáciami poskytovanými prostredníctvom oznámení. Ide o podstatný prvok zlepšenia 
uplatňovania starého nariadenia prostredníctvom nového nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) plánovanú kapacitu alebo kapacitu
počas výstavby;

a) objem plánovaných kapacít alebo 
kapacít počas výstavby;

Or. en

Odôvodnenie
V odseku 3 toho istého článku nariadenia sa uvádza pojem „objem inštalovaných kapacít“. 
Treba objasniť, že pojem „kapacity“ uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na tú istú informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) pravdepodobný dátum vyradenia 
z prevádzky.

b) pravdepodobný dátum vyradenia 
z prevádzky vrátane prípadných 
priebežných dátumov postupného 
vyraďovania infraštruktúry z prevádzky;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité mať viac informácií o presnom štádiu vývoja novej energetickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty, nimi poverené subjekty 
alebo osobitný orgán uvedený v článku 3 
ods. 2 k oznámeniam pripájajú akékoľvek 
prípadné pripomienky, napríklad 
pripomienky týkajúce sa zdržania alebo 
prekážok pri realizácii investičných 
projektov.

Ak majú členské štáty k dispozícii 
akékoľvek informácie týkajúce sa 
zdržania a/alebo prekážok pri realizácii 
investičných projektov, nimi poverené 
subjekty alebo osobitný orgán uvedený 
v článku 3 ods. 2 zahrnú tieto informácie 
do oznámení podľa článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že členské štáty sú povinné pripájať k svojim oznámeniam pripomienky, 
pokiaľ majú k dispozícii akékoľvek informácie týkajúce sa zdržania a/alebo prekážok pri 
realizácii investičných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, nimi poverené subjekty 
alebo prípadne orgány poverené 
vypracovaním osobitných investičných 
plánov v odvetví energetiky EÚ 
zabezpečujú kvalitu, relevantnosť, 
presnosť, jednoznačnosť, včasnosť 
a koherentnosť údajov a informácií, ktoré 
oznamujú Komisii.

1. Členské štáty, nimi poverené subjekty
alebo prípadne orgány poverené 
vypracovaním osobitných investičných 
plánov v odvetví energetiky EÚ 
zabezpečujú kvalitu, relevantnosť, 
presnosť, jednoznačnosť, včasnosť 
a koherentnosť údajov a informácií, ktoré 
oznamujú Komisii. Ak informácie nie sú 
dostatočne jasné a zrozumiteľné, Komisia 
môže požiadať tieto orgány o poskytnutie 
dodatočných informácií. 

Or. en

Odôvodnenie

Predchádzajúce nariadenie sa v minulosti uplatňovalo nesprávne a Komisia vždy 
nedisponovala konzistentnými a porovnateľnými údajmi. Treba jasne uviesť, že informácie, 
ktoré sa majú Komisii poskytovať, musia byť jasné a zrozumiteľné, a ak to tak nie je, Komisia 
má právo vyžadovať objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže údaje a informácie 
zaslané na základe tohto nariadenia 
uverejniť najmä v analýzach uvedených 
v článku 10 ods. 3 pod podmienkou, že sa 
tieto údaje a informácie uverejnia 
v súhrnnej podobe a neuverejnia sa 
podrobnosti o jednotlivých podnikoch.

2. Komisia môže údaje a informácie 
zaslané na základe tohto nariadenia 
uverejniť najmä v analýzach uvedených 
v článku 10 ods. 3 pod podmienkou, že sa 
tieto údaje a informácie uverejnia 
v súhrnnej podobe a neuverejnia sa 
podrobnosti o jednotlivých podnikoch ani 
sa z týchto informácií nebudú dať 
vyvodiť.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch je počet podnikov zapojených do určitej podnikateľskej 
činnosti veľmi obmedzený, a preto hoci by sa použili len údaje v súhrnnej podobe, z ich 
zverejnenia by mohli vyplynúť dôverné informácie. Preto treba objasniť, že Komisia pri práci 
s týmito údajmi postupuje tak, aby predišla vyvodeniu podrobností o jednotlivých podnikoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty alebo nimi poverené subjekty 
zachovávajú dôvernosť obchodných 
údajov a informácií citlivých z obchodného 
hľadiska.

Členské štáty, nimi poverené subjekty 
a Komisia zodpovedajú za zachovanie 
dôvernosti obchodných údajov 
a informácií citlivých z obchodného 
hľadiska, ktorými disponujú.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, kto je zodpovedný za zachovanie dôvernosti údajov, ktorými disponuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
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Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia príjme opatrenia potrebné na
vykonávanie tohto nariadenia, ktoré sa 
týkajú najmä metód výpočtu, ktoré sa majú 
použiť, vymedzení technických pojmov, 
formy, obsahu a iných podrobností
oznamovania údajov a informácií 
uvedených v článku 3.

Komisia prijme opatrenia potrebné na 
vykonávanie tohto rozhodnutia. Takéto 
opatrenia zahŕňajú najmä metódy 
výpočtu, ktoré sa majú použiť, vymedzenie 
technických pojmov, formu, obsah a iné 
podrobnosti oznamovania údajov 
a informácií uvedených v článku 3 vrátane 
uplatňovania výnimky podľa článku 3 
ods. 2 a predovšetkým ustanovenia 
týkajúce sa časového harmonogramu 
a obsahu oznámení, ako aj subjektov, pre 
ktoré platí oznamovacia povinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa administratívnemu zaťaženiu je potrebné objasniť, akým spôsobom sa 
uplatňuje výnimka v prípade dvojitého oznamovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia tiež zabezpečí, aby zdroje 
informačných technológií potrebné na 
účely uvedené v prvom odseku zaručili 
dôverný charakter údajov alebo 
informácií oznamovaných Komisii 
v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje a informácie, ktoré požaduje Komisia, sú z hľadiska hospodárskych subjektov veľmi 
citlivé, a preto musí Komisia pri ich používaní zabezpečiť čo najvyššiu úroveň dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na základe zaslaných údajov 
a informácií a prípadne aj akýchkoľvek 
iných zdrojov údajov vrátane údajov 
obstaraných Komisiou Komisia 
zabezpečuje najmenej každé dva roky 
medziodvetvovú analýzu štrukturálneho 
vývoja a perspektív energetického systému 
EÚ, najmä s cieľom:

1. Na základe zaslaných údajov 
a informácií a prípadne aj akýchkoľvek 
iných zdrojov údajov vrátane údajov 
obstaraných Komisiou Komisia 
zabezpečuje najmenej každé dva roky 
medziodvetvovú analýzu štrukturálneho 
vývoja a perspektív energetického systému 
EÚ, najmä s cieľom:

(a) zistiť možné budúce medzery dopytu 
a ponuky v odvetví energetiky;

a) zistiť možné budúce medzery dopytu 
a ponuky v odvetví energetiky s osobitným 
zreteľom na chyby a nedostatky, ktoré sa 
v budúcnosti môžu vyskytnúť vo výrobe 
a prenosovej infraštruktúre;

(b) zistiť prekážky pri investíciách 
a podporiť najlepšiu prax na ich riešenie;

b) zistiť prekážky pri investíciách vo 
všeobecnosti a najmä v súvislosti 
s rozvojom obnoviteľných zdrojov energie
a podporiť najlepšiu prax na ich riešenie;

(c) zvýšiť transparentnosť pre účastníkov 
trhu.

c) zvýšiť transparentnosť pre účastníkov 
trhu a prípadne nové subjekty vstupujúce 
na trh;
ca) určiť výšku investícií potrebných na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu 
s energiou (napr. spätné toky 
a prepojenia).

Or. en

Odôvodnenie

Zozbierané údaje a informácie sa musia použiť najmä na identifikáciu nedostatkov, pokiaľ ide 
o investície do infraštruktúr, ktoré by mohli narušiť vykonávanie právnych predpisov v oblasti 
vnútorného trhu s energiou, ako aj smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Nástroj 
oznamovania sa musí použiť ako prostriedok včasného upozorňovania na nedostatky 
v infraštruktúre, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu spoločnej energetickej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže diskutovať o analýzach 
so zainteresovanými stranami. Komisia 
poskytuje vypracované analýzy 
Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a uverejňuje ich.

3. Komisia diskutuje o analýzach so 
zainteresovanými stranami. Komisia 
poskytuje vypracované analýzy 
Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a uverejňuje ich.

Or. en

Odôvodnenie

Oznamovanie by malo slúžiť na politické účely, najmä na prípravu analýzy, ktorá bude 
príspevkom do trvalej diskusie na európskej úrovni o potrebe energetickej infraštruktúry. 
Komisia je preto povinná diskutovať o svojich analýzach so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha – bod 1 – bod -1.1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1.1 Ťažba
– ťažobné zariadenia s minimálnou 
kapacitou 20 000 barelov za deň

Or. en

Odôvodnenie

Značné investície do ťažby ropy sú dôležitým prvkom monitorovania vývoja a tendencií na 
európskom trhu s energiou, najmä vzhľadom na ubúdanie zdrojov EÚ. Nariadenie by sa preto 
malo vzťahovať aj na ťažbu ropy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha – bod 2 – bod -2.1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-2.1 Ťažba
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– ťažobné zariadenia s minimálnou 
kapacitou 0,1 milióna m³ za deň

Or. en

Odôvodnenie

Značné investície do ťažby ropy sú dôležitým prvkom monitorovania vývoja a tendencií na 
európskom trhu s energiou, najmä vzhľadom na ubúdanie zdrojov EÚ. Nariadenie by sa preto 
malo vzťahovať aj na ťažbu ropy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha – bod 2 – bod 2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.2. Terminály LNG 2.2. LNG

– terminály na dovoz skvapalneného 
zemného plynu.

– terminály na dovoz a vývoz
skvapalneného zemného plynu;

– kapacity na opätovné splyňovanie, 
uskladňovanie a skvapalňovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by malo z dôvodu ucelenosti upravovať dovoz i vývoz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha – bod 3 – bod 3.1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– veterné elektrárne (s kapacitou najmenej 
20 MW v prípade morských elektrární 
alebo s kapacitou najmenej 10 MW 
v prípade pevninských elektrární),

– veterné elektrárne (s kapacitou najmenej 
20 MW v prípade morských elektrární 
alebo s kapacitou najmenej 5 MW 
v prípade pevninských elektrární),

Or. en
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Odôvodnenie

Limit 10 MW, ktorý Komisia určila pre pozemné veterné elektrárne, by bol príliš vysoký na to, 
aby sa mohla získať náležitá predstava o najdôležitejšom vývoji v oblasti veternej energie 
v EÚ v posledných rokoch (36 % všetkých nových zariadení na výrobu energie vybudovaných 
v EÚ v roku 2008 produkuje veternú energiu, čo presahuje všetky ostatné technológie). 
Nástroj, ktorý by neumožnil sledovanie tak významnej časti odvetvia výroby energie, by nielen 
nemal význam, ale bol by i kontraproduktívny pre vytváranie politiky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dôvodová správa

Kontext / Návrh Komisie

Tento dokument je návrhom nariadenia Rady (konzultačný postup), ktorého cieľom je 
zabezpečiť, aby bola Komisia primerane a pravidelne informovaná o investičných projektoch 
v oblasti energetickej infraštruktúry EÚ v záujme vytvorenia podmienok na efektívne plnenie 
jej úloh, najmä pokiaľ ide o jej prínos k realizácii európskej energetickej politiky. Toto 
nariadenie nahrádza podobné nariadenie z roku 1996, ktoré je prepracovaným nariadením 
z roku 1972. Zrušené nariadenie sa považuje za neaktuálne, pretože neodráža dôležité zmeny, 
ktoré nastali od roku 1996 v oblasti energie (rozšírenie EÚ a otázka bezpečnosti dodávok, 
obnoviteľné energie, politika v oblasti zmeny klímy, nová úloha EÚ v oblasti energie podľa 
Lisabonskej zmluvy).

V nariadení sa od členských štátov alebo subjektov, ktoré boli poverené touto úlohou, 
požaduje, aby zozbierali a oznámili údaje a informácie o určitých druhoch investičných 
projektov (uvedené v prílohe k nariadeniu) týkajúcich sa zriadenia, modernizácie alebo 
zastavenia výroby, prepravy a skladovacích kapacít (plánované alebo súčasné). To sa 
vzťahuje na ropu, zemný plyn, elektrinu, biopalivá, ako aj oxid uhličitý vyrábaný z týchto 
zdrojov. Nariadenie ukladá energetickým podnikom povinnosť poskytovať svojim členským 
štátom potrebné údaje. Stanovuje tiež obsah oznámení (kapacity, sídlo, časový harmonogram, 
technológie používané v záujme bezpečnosti dodávok, vybavenie systémami na zachytávanie 
uhlíka alebo mechanizmami na modernizáciu, ako aj pripomienky týkajúce sa zdržania alebo 
prekážok pri realizácii investičných projektov).

Ak sa podľa iných osobitných právnych predpisov EÚ požaduje oznámenie o investíciách, 
členské štáty sú oslobodené od povinnosti oznamovať takéto investície, aby sa zabránilo 
dvojitému podávaniu informácií.

Informácie budú mať dôverný charakter, no Komisia bude môcť zverejniť údaje v súhrnnej 
podobe1. Komisia tiež zabezpečí každé dva roky medziodvetvovú analýzu štrukturálneho 
vývoja a perspektív energetického systému EÚ a každú osobitnú analýzu, ktorá bude 
považovaná za potrebnú. Tým by sa umožnila identifikácia možných budúcich nedostatkov 
v oblasti dopytu a ponuky a prekážok, ktoré stoja v ceste investíciám. Toto nariadenie má za 
cieľ zlepšiť transparentnosť plánovaného dopytu a dostupnej alebo plánovanej ponuky.

S týmito analýzami bude môcť Komisia aktívnejšie podporovať najlepšiu prax a zabezpečiť 
väčšiu transparentnosť pre účastníkov trhu. S cieľom dosiahnuť spoločný pohľad na tieto 
otázky sa výsledky týchto analýz budú prerokúvať so zainteresovanými stranami 
a uverejňovať.

                                               
1 Na internetovej stránke útvaru Komisie na sledovanie trhu energetiky (Energy Market Observatory) –
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm. 
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Revízia nariadenia je naplánovaná päť rokov po nadobudnutí účinnosti.

Stanovisko spravodajkyne 

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento návrh je v skutočnosti podstatnou zložkou mozaiky 
v oblasti energetickej politiky EÚ. Bez toho, aby sme disponovali primeranými informáciami 
o našej energetickej infraštruktúre, nemôžeme účinne presadzovať európsku energetickú 
politiku na úrovni EÚ. Je však dôležité, aby sa zabezpečila dôvernosť informácií a aby boli 
všetky výsledné návrhy neutrálne, pričom by nepredstavovali zásahy do trhu na politickej 
úrovni. Okrem toho by mali byť požiadavky na podávanie oznámení ľahko splniteľné, aby sa 
predišlo každému zbytočnému administratívnemu zaťaženiu podnikov a administratívy 
členských štátov a Komisie. 

Spravodajkyňa sa preto zameria na zabezpečenie toho, aby nariadenie fungovalo i v praxi 
(keďže veľa členských štátov si neplní povinnosť oznamovania, ktorá je im uložená na 
základe starého nariadenia) a bolo čo najviac užitočné, pričom poskytne najlepší možný 
prehľad o očakávanom vývoji v oblasti energetickej infraštruktúry.

Dôležitou procedurálnou otázkou je skutočnosť, že právnym základom nariadenia by mal byť 
nový článok 194, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva a ktorý posilňuje kompetencie EÚ 
v oblasti energetickej politiky, čo by malo Európskemu parlamentu zabezpečiť 
spolurozhodovacie právomoci pri prijímaní právnych predpisov (riadny legislatívny postup 
podľa Lisabonskej zmluvy).

Cieľom ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou návrhu správy, je:
- objasnenie druhu plánovaných investičných projektov, ktoré sa musia oznamovať, ako aj 

štádia vývoja investícií, v rámci ktorého sa má poskytnúť oznámenie, aby sa predišlo 
problémom s dôverným charakterom informácií a podal sa presný obraz o očakávanom 
vývoji prostredníctvom riešenia projektov, u ktorých existuje dostatočne vysoká 
pravdepodobnosť, že sa dokončia,

- objasnenie vymedzení pojmov a obsahu oznámení,
- posilnenie ustanovení o dôvernosti údajov zverejnených Európskou komisiou,
- zníženie zaťaženia spojeného s poskytovaním informácií tým, že Komisii sa adresuje 

požiadavka, aby prostredníctvom vykonávacieho aktu objasnila spôsob, akým by sa mala 
výnimka týkajúca sa dvojitého oznamovania uplatňovať (ak sa poskytovanie informácií 
o investičných projektoch vyžaduje v súlade s inými smernicami), a to vo vykonávacom 
akte, pričom by sa mal určiť najmä druh a čas poskytovaných informácií, ich odosielateľ 
a príjemca, ako aj forma ich odoslania,

- zlepšenie užitočnosti analýzy, ktorú by mala vypracovať Komisia na základe 
poskytnutých informácií, aby slúžila ako nástroj včasného upozorňovania na nedostatky 
v infraštruktúre, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu spoločnej energetickej politiky EÚ,

- zahrnutie kapacít ťažiť a vyrábať ropu a zemný plyn, hoci týchto zdrojov energie je 
nedostatok a v rámci Európskej únie ich ubúda,

- zahrnutie povinnosti informovať o kapacitách týkajúcich sa skvapalneného zemného 
plynu, ktorý spravodajkyňa považuje za veľmi dôležitý pre budúce zabezpečenie 
diverzifikácie dodávok zemného plynu pre EÚ,
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- zníženie prahu pre oznamovanie kapacít výroby energie v pozemných veterných 
elektrárňach, keďže premiestňovanie výroby energie do menších podnikov sa môže stať 
dôležitou charakteristikou výroby energie v EÚ.


