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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii 
investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, 
ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0153),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0075/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 
20131,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Získanie celkového prehľadu o vývoji 
investícií do energetickej infraštruktúry v 
Únii má pre Komisiu zásadný význam z 
hľadiska plnenia jej úloh v oblasti 
energetiky. Dostupnosť aktuálnych údajov 
a informácií, ktoré sú pravidelne 
poskytované, by mala Komisii umožniť 
vykonávať potrebné porovnania a 
hodnotenia alebo navrhovať príslušné 
opatrenia na základe vhodných číselných 
údajov a analýz, najmä pokiaľ ide o 
budúcu rovnováhu ponuky a dopytu v 
odvetví energetiky.

(1) Predpokladom rozvoja európskej 
energetickej politiky je získanie celkového 
obrazu o vývoji investícií v oblasti 
energetickej infraštruktúry v Únii. 
Dostupnosť aktuálnych údajov a 
informácií, ktoré sú pravidelne 
poskytované, by mala Komisii umožniť 
vykonávať potrebné porovnania a 
hodnotenia alebo navrhovať príslušné 
opatrenia na základe vhodných číselných 
údajov a analýz, najmä pokiaľ ide o 
budúcu rovnováhu ponuky a dopytu v 
odvetví energetiky. Všetky opatrenia 
prijaté alebo navrhnuté na úrovni Únie 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 návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Členské štáty by na tento účel mali 
oznamovať Komisii údaje a informácie 
o investičných projektoch v oblasti 
energetickej infraštruktúry týkajúcich sa 
výroby, skladovania a prepravy ropy, 
zemného plynu, elektrickej energie vrátane 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, biopalív a zachytávania a 

(9) Členské štáty by na tento účel mali 
oznamovať Komisii údaje a informácie 
o investičných projektoch v oblasti 
energetickej infraštruktúry týkajúcich sa 
výroby, skladovania a prepravy ropy, 
zemného plynu, elektrickej energie vrátane 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, biopalív a zachytávania a 
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ukladania oxidu uhličitého, ktoré sa 
plánujú alebo realizujú na ich území, 
vrátane prepojení s tretími krajinami. 
Dotknuté podniky by mali mať povinnosť 
oznamovať príslušné údaje a informácie 
členskému štátu.

ukladania oxidu uhličitého, ktoré sa 
plánujú alebo realizujú na ich území, 
vrátane prepojení s tretími krajinami. 
Dotknuté podniky by mali mať povinnosť 
oznamovať príslušné údaje a informácie 
dotknutému členskému štátu. Členské 
štáty a Komisia by mali mať povinnosť 
zabezpečiť dôverný charakter údajov 
poskytovaných podnikmi.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné ďalšie zdôraznenie na zabezpečenie dôvernosti údajov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
administratívnemu zaťaženiu 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 aktov pre odvetvie 
energetiky, ktoré prijali inštitúcie Únie, 
zameriavajúc sa na dosiahnutie cieľov 
konkurencieschopných energetických 
trhov v Únii, udržateľnosti energetického 
systému Únie a bezpečnosti dodávok 
energie do Únie. Malo by sa teda 
predchádzať každému zdvojovaniu 
požiadaviek na podávanie správ 
uvedených v treťom balíku o vnútornom 
trhu s elektrickou energiou a zemným 
plynom.

(11) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
administratívnemu zaťaženiu 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 rovnocenné informácie 
už poskytol Komisii členský štát alebo 
osobitný orgán poverený viacročným 
plánovaním investícií a oznamovaním 
údajov a informácií, ktoré sa poskytujú 
v súlade s týmto nariadením s ohľadom 
na celoúniový viacročný plán rozvoja sietí 
a investičné plány pre energetickú 
infraštruktúru.  Komisia by mala objasniť 
uplatňovanie tejto výnimky na skutočné 
zníženie zaťaženia spojeného 
s predkladaním správ pre osoby alebo 
orgány, ktoré podliehajú povinnostiam 
vyplývajúcim z tohto nariadenia, a tie, 
ktoré sú zodpovedné za správu systému 
predkladania správ v členských štátoch.
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Or. en

Odôvodnenie

Vyhýbanie sa dvojitému predkladaniu správ a neprimeranému administratívnemu zaťaženiu 
boli ciele predchádzajúceho návrhu. Táto otázka nebola riešená dostatočne, a toto nariadenie 
by teda malo formalizovať praktický prístup, ktorý chce Komisia uplatniť na poskytnutie 
právnej istoty priemyslu a členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na spracovanie údajov, ako aj na 
zjednodušenie a zabezpečenie 
oznamovania údajov by Komisia, a najmä 
jej útvar na sledovanie trhu energetiky, 
mala mať možnosť prijímať všetky vhodné 
opatrenia, pokiaľ ide o prevádzkovanie 
integrovaných nástrojov a postupov 
informačných technológií.

(12) 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, 
ktoré by mali zaručiť dôvernosť 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 návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný 
rámec, na základe ktorého sa Komisii 
oznamujú údaje a informácie o 
investičných projektoch v oblasti 
energetickej infraštruktúry v odvetviach 
ropy, zemného plynu, elektrickej energie 

1. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný 
rámec, na základe ktorého sa Komisii 
oznamujú údaje a informácie o 
investičných projektoch v oblasti 
energetickej infraštruktúry v odvetviach 
ropy, zemného plynu, uhlia, elektrickej 
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vrátane elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, a biopalív a o investičných 
projektoch týkajúcich sa zachytávania a 
ukladania oxidu uhličitého, ktorý sa 
vyprodukoval v týchto odvetviach.

energie vrátane elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov, a biopalív a o 
investičných projektoch týkajúcich sa 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
ktorý sa vyprodukoval v týchto odvetviach.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje o výrobe a ťažbe uhlia sa musia zahrnúť do pôsobnosti tohto nariadenia. Rozvoj ťažby 
bridlicového plynu v USA majú vplyv na ceny plynu a uhlia v Európe, ktorá obnovuje svoj 
uhoľný priemysel. Nemecko a Holandsko majú v rokoch 2012 až 2015 vybudovať 12,5 
gigawattov novej kapacity. Nemožno ignorovať takýto dôležitý vývoj infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie platí tiež pre úniové 
podniky, ktoré investujú do energetickej 
infraštruktúry v tretích krajinách, ktorá je 
priamo napojená na energetické siete 
jedného alebo viacerých členských štátov 
alebo má na ne vplyv.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia energetickej infraštruktúry v usmerneniach pre transeurópsku energetickú 
infraštruktúru zahŕňa infraštruktúru, ktorá sa nachádza v Únii alebo spája Úniu a jednu 
alebo viacero tretích krajín. Rovnako je dôležité oznamovať investície do infraštruktúry 
v tretích krajinách, ktoré ovplyvňujú energetické siete v jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch, a teda na európskom trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2 – bod iiia (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiia) budovanie nových prepojení so 
systémami na prepravu energie medzi 
Úniou a tretími krajinami, alebo 
akejkoľvek energetickej infraštruktúry 
majúcej vplyv na energetické siete 
jedného alebo viacerých členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie
Rovnako je dôležité oznamovať investície do infraštruktúry v tretích krajinách, ktoré 
ovplyvňujú energetické siete v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a teda na 
európskom trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prvý odsek sa neuplatňuje na podniky, v 
prípade ktorých sa dotknuté 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.

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 návrh 9

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

Členské štáty, nimi poverené subjekty 
alebo osobitný orgán uvedený v článku 3 
ods. 2 písm. b) môžu k oznámeniam 
pripojiť relevantné pripomienky, ako 
napríklad pripomienky týkajúce sa 
zdržania alebo prekážok pri realizácii 
investičných projektov.

Ak členské štáty, nimi poverené subjekty 
alebo osobitný orgán uvedený v článku 3 
ods. 2 písm. b) vlastnia informácie 
týkajúce sa zdržania alebo prekážok pri 
realizácii investičných projektov, členské 
štáty tieto informácie uvedú v 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 návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v rozsahu stanovenom v tomto 
nariadení prijme do dvoch mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
ustanovenia potrebné na jeho vykonávanie, 
ktoré sa týkajú formulára a iných 
technických podrobností oznamovania 
údajov a informácií uvedených v článkoch 
3 a 5. Do toho obdobia zostáva v platnosti 
nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 
č. 833/2010 z 21. septembra 2010, ktorým 
sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ, 
Euratom) č. 617/2010.

Komisia v rozsahu stanovenom v tomto 
nariadení prijme do dvoch mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
ustanovenia potrebné na jeho vykonávanie, 
ktoré sa týkajú formulára a iných 
technických podrobností oznamovania 
údajov a informácií uvedených v článkoch 
3 a 5 vrátane uplatňovania výnimky podľa 
článku 3 ods. 2 a najmä ustanovenia 
o termínoch a obsahu oznámení 
a subjektov, ktoré podliehajú povinnosti 
predkladať správy.  Do toho obdobia 
zostáva v platnosti nariadenie Komisie 
(EÚ, Euratom) č. 833/2010 z 21. septembra 
2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady 
(EÚ, Euratom) č. 617/2010.

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zistenie možnej budúcej nerovnováhy 
medzi ponukou energie a dopytom po nej, 
ktorá je významná z hľadiska energetickej 
politiky Únie;

(a) zistenie možnej budúcej nerovnováhy 
medzi ponukou energie a dopytom po nej, 
ktorá je významná z hľadiska energetickej 
politiky Únie s osobitným dôrazom na 
potenciálne nastávajúce nedostatky 
a slabiny vo výrobnej a prenosovej 
infraštruktúre.

Or. en

Odôvodnenie

Zbierané údaje a informácie sa musia použiť najmä na zistenie nedostatkov v investíciách do 
infraštruktúry, ktoré by mohli narušiť vykonávanie právnych predpisov o vnútornom trhu. 
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Nástroj oznamovania sa musí použiť ako prostriedok včasného upozorňovania na nedostatky 
v infraštruktúre, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu spoločnej energetickej politiky EÚ.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) určovanie investícií potrebných na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Zbierané údaje a informácie sa musia použiť najmä na zistenie nedostatkov v investíciách do 
infraštruktúry, ktoré by mohli narušiť vykonávanie právnych predpisov o vnútornom trhu. 
Nástroj oznamovania sa musí použiť ako prostriedok včasného upozorňovania na nedostatky 
v infraštruktúre, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu spoločnej energetickej politiky EÚ.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Monitorovanie úniových investícií do 
projektov v tretích krajinách, ktoré majú 
vplyv na energetický trh Únie a jej 
bezpečnosť dodávok.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako je dôležité oznamovať investície do infraštruktúry v tretích krajinách, ktoré 
ovplyvňujú energetické siete v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a teda na 
európskom trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh 15

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

3. Komisia prerokuje analýzy so 
zainteresovanými stranami, ako sú siete 
ENTSO-E, ENTSO-G, koordinačná 
skupina pre plyn a skupina pre dodávky 
ropy.

3. Komisia prerokuje analýzy so 
zainteresovanými stranami, ako sú siete 
ENTSO-E, ENTSO-G, koordinačná 
skupina pre plyn a skupina pre dodávky 
ropy. Vypracované analýzy postupuje 
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 návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 2.1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ropovody a projekty spoločného záujmu 
uvedené v usmerneniach stanovených 
na základe článku 171 ZFEÚ.

– ropovody, ktoré predstavujú základné 
spojenia vo vnútroštátnych alebo 
medzinárodných prepojovacích sieťach 
a ropovody a projekty spoločného záujmu 
uvedené v usmerneniach ustanovených na 
základe článku 171 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 2.2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– terminály na dovoz skvapalneného 
zemného plynu s kapacitou spätného 
splyňovania 1 miliardy m3 ročne alebo 

– terminály na dovoz a vývoz
skvapalneného zemného plynu 
a stlačeného zemného plynu s kapacitou 
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vyššou kapacitou. spätného splyňovania 1 miliardy m3 ročne 
alebo vyššou kapacitou.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo týkať dovozu aj vývozu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 3.1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– veterné elektrárne (veterné farmy) s 
kapacitou 20 MW alebo vyššou kapacitou,

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

Or. en

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.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 3.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2a. Ukladanie
– zariadenia na ukladanie elektrickej 
energie

Or. en
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Odôvodnenie

Napríklad skladovanie elektriny v prečerpávacích vodných elektrárňach.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. UHLIE
3a.1 Ťažba a výroba
– ťažobné a výrobné zariadenia s ročným 
výstupom najmenej milión ton.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje o výrobe a ťažbe uhlia sa musia zahrnúť do pôsobnosti tohto nariadenia. Rozvoj ťažby 
bridlicového plynu v USA má vplyv na ceny plynu a uhlia v Európe, ktorá obnovuje svoj 
uhoľný priemysel. Nemecko a Holandsko majú v rokoch 2012 až 2015 vybudovať 12,5 
gigawattov novej kapacity. Nemožno ignorovať takýto dôležitý vývoj infraštruktúry.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predkladá tento návrh na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora o zrušení 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 o oznamovaní investičných projektov v oblasti 
energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie Komisii a o zachovaní účinkov daného 
nariadenia až do prijatia nového nariadenia založeného na náležitom právnom základe, 
ktorým je článok 194 ods. 2 ZFEÚ.

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2012 bol prijatý po tom, ako Európsky parlament 
podal v októbri 2010 žalobu proti Rade, ktorou napadol právny základ, v súlade s ktorým bolo 
prijaté nariadenie č. 617/2010, a žiadal, aby Súdny dvor zrušil uvedené nariadenie (vec C –
490/10). Rada použila ako právny základ článok 337 ZFEÚ a článok 187 Zmluvy o Euratome 

s tým, že nariadenie sa týka všeobecnej činnosti zhromažďovania informácií.
Vo svojom novom návrhu Komisia predkladá nariadenie, ktorého obsah sa zhoduje s 
obsahom zrušeného nariadenia. Obsahuje niekoľko nevyhnutných úprav, ktoré zodpovedajú 
novému legislatívnemu procesu. Spravodajkyňa tiež z uspokojením konštatuje, že mnohé 
pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky parlament prijal v roku 2010 v konzultačnom postupe, 
boli prijaté týmto novým návrhom.

Nariadenie je totožné s zrušeným nariadením. členské štáty musia Komisii každé dva roky 
oznamovať údaje a informácie o investičných projektoch týkajúcich sa výroby, skladovania a 
prepravy ropy, zemného plynu a elektriny.
V nariadení sa od členských štátov alebo subjektov, ktoré boli poverené touto úlohou, 
požaduje, aby zbierali a oznamovali údaje a informácie o určitých druhoch investičných 
projektov (uvedené v prílohe k nariadeniu) týkajúcich sa zriadenia, modernizácie alebo 
zastavenia výroby, prepravy a skladovacích kapacít. 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.
Cieľom je zabezpečiť, aby bola Komisia presne a pravidelne informovaná o investičných 
projektoch do energetickej infraštruktúry EÚ, aby mohla vykonávať svoje úlohy v oblasti 
energetiky. Komisia 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 ponuky.

Spravodajkyňa plne podporuje návrh a víta nový právny základ. Takýto nástroj je potrebný a 
doplňuje Nástroj na prepojenie Európy pri identifikácii investičných potrieb do energetickej 
infraštruktúry s cieľom dokončiť vnútorný trh s energiou.
Spravodajkyňa tiež predložila návrh na ďalšie objasnenie ustanovených podrobností na 
zabránenie dvojitému oznamovaniu, ak sa oznamy vyžadujú podľa iných špecifických 
právnych predpisov EÚ, členské štáty budú oslobodené od povinnosti notifikovať takéto 
investície.
Spravodajkyňa tiež trvá na posilnení ustanovení spojených z dôvernosťou informácií 
a bezpečnosťou údajov.
Cieľom ďalších pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou návrhu správy, je:
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 rozšíriť pôsobnosť tak, aby zahŕňala uhlie ako dôležitý prvok energetického mixu, ktorý 
má vplyv na energetickú politiku EÚ;

 –zahrnutie  oznamovania investícií do infraštruktúry v tretích krajinách, ktoré ovplyvňujú 
energetické siete v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a teda na európskom 
trhu s energiou;

 zahrnutie oznamovacích povinností kapacít týkajúcich sa stlačeného zemného plynu spolu 
s skvapalneným zemným plynom tak čo sa týka dovozu ako aj vývozu, čo spravodajca 
považuje za veľmi dôležité na zabezpečenie diverzifikácie dodávok plynu do EÚ 
v budúcnosti;

 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.

 rozšírenie oznamovacích povinností na kapacity súvisiace so zariadeniami na uchovávanie 
elektrickej energie.


