
 

 
 PE446.602/ 1 

 SK 

 
 
 
 
17.9.2010 A7-0112/ 001-117 
 
 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-117  
predložené Výborom pre priemysel, výskum a energetiku 
 
Správa 
Alejo Vidal-Quadras A7-0112/2010 
Bezpečnosť dodávok plynu 
 
Návrh nariadenia (KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko 
zvýšila v priebehu posledných desiatich 
rokov. Znižovaním domácej výroby sa 
zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím 
sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a 
vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti 
dodávok. 

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko 
zvýšila v priebehu posledných desiatich 
rokov. Znižovaním domácej výroby sa 
zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím 
sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a 
vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti 
dodávok. V dôsledku dominancie 
zemného plynu vo svojej štruktúre 
energetických zdrojov tvoria niektoré 
členské štáty „energetický ostrov“, čo 
vyplýva z vysokej závislosti od dovozu 
plynu z tretích krajín a nedostatočných 
prepojení infraštruktúr so zvyškom Únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Na základe súčasných opatrení (4) Na základe súčasných opatrení 
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týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, 
ktoré boli prijaté na úrovni Spoločenstva, 
však majú členské štáty v súčasnosti ešte 
stále veľký priestor na vlastné 
rozhodovanie o opatreniach, ktoré chcú 
prijať. V prípade, ak bezpečnosť dodávok 
niektorého členského štátu je ohrozená, 
existuje evidentné riziko, že opatrenia 
prijaté jednostranne týmto členským 
štátom by mohli ohroziť riadne fungovanie 
vnútorného trhu s plynom. Nedávne 
skúsenosti ukázali, že takéto riziko naozaj 
existuje. Aby mohol vnútorný trh s plynom 
fungovať dokonca aj v prípade nedostatku 
dodávok, je preto potrebné 
koordinovanejšie reagovať na krízové 
situácie v oblasti dodávok, či už ide o 
preventívne opatrenia, alebo o reakciu na 
konkrétne prerušenie dodávok. 

týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, 
ktoré boli prijaté na úrovni Únie, však 
majú členské štáty v súčasnosti ešte stále 
veľký priestor na vlastné rozhodovanie o 
opatreniach, ktoré chcú prijať. Ak je 
ohrozená bezpečnosť dodávok niektorého 
členského štátu, existuje evidentné riziko, 
že opatrenia prijaté jednostranne týmto 
členským štátom by mohli ohroziť riadne 
fungovanie vnútorného trhu s plynom a 
bezpečnosť chránených odberateľov, a to 
i tých zraniteľných. Nedávne skúsenosti 
ukázali, že takéto riziko naozaj existuje. 
Aby mohol vnútorný trh s plynom 
fungovať dokonca aj v prípade 
nedostatočného zásobovania, je preto 
potrebné solidárne a koordinovane 
reagovať na krízové situácie v oblasti 
dodávok, či už ide o preventívne opatrenia 
alebo o reakciu na konkrétne prerušenie 
dodávok. 

Odôvodnenie 

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a 
solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave 
reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu 
členských štátov. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(5) Trasy plynovodov a zdroje plynu 
Spoločenstva by mali byť oporou 
bezpečnosti dodávok Spoločenstva ako 
celku, ako aj jeho jednotlivých členských 
štátov. V budúcnosti bude bezpečnosť 
dodávok závisieť od vývoja v oblasti 
zloženia palivových zdrojov, rozvoja 
výroby v Spoločenstve a v tretích 
krajinách, ktoré zásobujú Spoločenstvo, 
investícií do zásobníkov plynu a 
plynovodov v rámci Spoločenstva a mimo 
neho vrátane zariadení pre skvapalnený 
zemný plyn. 

(5) Diverzifikácia trás plynovodov a 
zdrojov plynu Únie je nevyhnutná na 
zvýšenie bezpečnosti zásobovania Únie 
ako celku, ako aj jej jednotlivých 
členských štátov. V budúcnosti bude 
bezpečnosť dodávok závisieť od vývoja v 
oblasti zloženia palivových zdrojov, 
rozvoja výroby v Únii a v tretích krajinách, 
ktoré zásobujú Úniu, investícií do 
zásobníkov plynu a diverzifikácie 
plynovodov a zdrojov zásobovania v rámci 
Únie a mimo nej vrátane zariadení pre 
skvapalnený zemný plyn. Je preto 
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potrebné prijať opatrenia, ktoré 
podporujú takúto diverzifikáciu 
z dlhodobého hľadiska. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (5a) S cieľom zmierniť dôsledky možných 
kríz spôsobených narušením dodávok 
plynu by členské štáty mali vypracovať 
spoločnú stratégiu na zabezpečenie 
diverzifikácie zdrojov energie, ako aj 
dodávateľských ciest a zdrojov dodávok 
plynu. Okrem toho by Komisia spolu 
s príslušnými orgánmi na úrovni Únie a 
na vnútroštátnej úrovni mala prijať 
opatrenia, ktoré sú potrebné na 
zabezpečenie rýchleho dokončenia 
existujúcich projektov schválených Úniou 
na diverzifikáciu dodávateľských ciest 
a zdrojov dodávok plynu a ktoré 
významne prispievajú k bezpečnosti 
dodávok. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do 
Spoločenstva môže mať vplyv na všetky 
členské štáty a zmluvné strany Zmluvy o 
založení Energetického spoločenstva a 
spôsobiť veľké hospodárske škody v celom 
Spoločenstve. Prerušenie dodávok plynu 
môže mať rovnako tvrdý sociálny dopad, 
najmä na zraniteľné skupiny odberateľov. 

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do 
Únie ohrozuje strategické záujmy Únie a 
môže mať vplyv na všetky členské štáty a 
zmluvné strany Zmluvy o založení 
Energetického spoločenstva, spôsobiť 
veľké hospodárske škody v celej Únii a 
nepriamo ovplyvniť vedľajšie odvetvia. 
Prerušenie dodávok plynu môže mať 
rovnako tvrdý sociálny dopad, najmä na 
zraniteľné skupiny odberateľov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 7 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7a) V záujme dlhodobej udržateľnosti je 
pre trh Únie s plynom nesmierne dôležité, 
aby opatrenia prijaté na zaistenie 
bezpečnosti dodávok plynu neprimerane 
nenarúšali hospodársku súťaž alebo 
účinné fungovanie vnútorného trhu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej 
infraštruktúry alebo zdroja dodávok plynu, 
tzv. zásada N-1, je reálnym scenárom. 
Použitie zlyhania takejto infraštruktúry 
alebo zdroja dodávok ako referenčnej 
hodnoty, ktorá určuje, čo by mali byť 
členské štáty schopné kompenzovať, je pre 
ne oprávneným východiskom pre 
zaisťovanie bezpečnosti dodávok.  

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej 
infraštruktúry, tzv. zásada N-1, je reálnym 
scenárom. Použitie zlyhania takejto 
infraštruktúry ako referenčnej hodnoty, 
ktorá určuje, čo by mali byť členské štáty 
schopné kompenzovať, je pre ne 
oprávneným východiskom pre analýzu 
bezpečnosti dodávok v jednotlivých 
členských štátoch. 

Odôvodnenie 

Pravidlo N-1 definované v nariadení sa týka len infraštruktúry. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 9 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali 
zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v 
členských štátoch a v celom Spoločenstve 
vybudovaná dostatočná plynárenská 
infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá 
týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by 

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali 
zvládnuť, je nevyhnutné, aby v členských 
štátoch, a najmä v regiónoch, ktoré sú 
izolované od zdrojov dodávok energie, 
existovala dostatočná a diverzifikovaná 
plynárenská infraštruktúra. Minimálne 



 

 
 PE446.602/ 5 

 SK 

mali zabezpečiť rovnakú úroveň 
bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a 
vytvoriť značné stimuly na výstavbu 
potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie 
úrovne pripravenosti v čase krízy. 
Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré 
patrí používanie náhradných palív, môžu 
zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 
energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich 
možno prijať rýchlo, a môžu badateľne 
znižovať dopyt v reakcii na prerušenie 
dodávok. 

spoločné kritériá týkajúce sa bezpečnosti 
dodávok plynu by mali zabezpečiť rovnakú 
úroveň bezpečnosti dodávok plynu pre 
všetkých, zohľadňujúc národné alebo 
regionálne špecifiká, a vytvoriť značné 
stimuly na výstavbu potrebnej 
infraštruktúry a na zlepšenie úrovne 
pripravenosti v čase krízy. Opatrenia v 
oblasti dopytu, medzi ktoré patrí 
používanie náhradných palív, môžu 
zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 
energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich 
možno prijať rýchlo, a môžu badateľne 
znižovať dopyt v reakcii na prerušenie 
dodávok. Treba však poznamenať, že 
prechod na fosílne palivá by viedol k 
zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Ako 
opatrenie v oblasti dopytu by sa malo 
väčšmi podporovať účinné využívanie 
energie. Mal by sa primerane zohľadniť 
environmentálny vplyv navrhovaných 
opatrení v oblasti dopytu a dodávok a mali 
by sa uprednostniť opatrenia, ktoré majú 
na životné prostredie najmenší vplyv. 
Všetky investície do infraštruktúry by sa 
mali vykonať s primeraným ohľadom na 
životné prostredie a príslušné právne 
predpisy EÚ. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

(10) Mali by sa dôrazne podporovať 
investície do novej plynovej infraštruktúry, 
ktoré by sa však mali realizovať až po 
primeranom vyhodnotení vplyvu na 
životné prostredie. Táto nová 
infraštruktúra by mala zvýšiť bezpečnosť 
dodávok plynu a zabezpečiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu so zemným 
plynom. Investície by mali v zásade 
realizovať podniky a mali by sa zakladať 
na ekonomických stimuloch. Malo by sa 
uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných 
zdrojov energie do infraštruktúry 
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plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k 
intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie 
zohľadnili cezhraničné aspekty. 

plynárenskej siete. Ak pôjde o investície 
do infraštruktúry s cezhraničným 
charakterom, Agentúra pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
zriadená na základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady1 (ES) č. 713/2009 
(„ACER“) a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn („ENTSO-G“) by sa mali prizvať k 
intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie 
zohľadnili cezhraničné aspekty. 

_______________ 
1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (10a) Prioritou by mala byť výstavba 
novej cezhraničnej infraštruktúry 
potrebnej na dosiahnutie cieľa zabezpečiť 
do roku 2010 aspoň 10 % kapacity 
prepojenia, pokiaľ ide o elektrickú 
energiu a plyn, ktorý sa požaduje v 
záveroch predsedníctva z marca 2007. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (10b) V prípade potreby nových 
cezhraničných prepojení alebo predĺženia 
existujúcich prepojení by mali už v 
skorom štádiu úzko spolupracovať 
zainteresované členské štáty, príslušné 
orgány a regulačné orgány, ak príslušné 
orgány neexistujú. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (10c) Dôležité je vopred uzavrieť dohody 
medzi prepojenými systémami týkajúce sa 
vyrovnávania a dodávok, aby sa 
v núdzových situáciách zaručilo 
optimálne využitie dostupných prepojení. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 11 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(11) Aby sa pomohlo členským štátom 
financovať potrebné investície do domácej 
výroby a infraštruktúry, sú k dispozícii 
rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky 
a záruky Európskej investičnej banky alebo 
financovanie z regionálnych, 
štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj 
Európska investičná banka, ako aj 
externé nástroje Spoločenstva, akými sú 
nástroj európskeho susedstva a 
partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci 
a nástroj financovania rozvojovej 
spolupráce, môžu financovať opatrenia v 
tretích krajinách na zvýšenie bezpečnosti 
dodávok energie. 

(11) Aby sa pomohlo členským štátom 
financovať potrebné investície do výroby, 
infraštruktúry a opatrení v oblasti 
energetickej účinnosti na regionálnej 
a miestnej úrovni, sú k dispozícii rôzne 
finančné zdroje Únie, najmä pôžičky 
a záruky Európskej investičnej banky alebo 
financovanie z regionálnych, 
štrukturálnych alebo kohéznych fondov. 

Odôvodnenie 

Investície do efektívnejšej spotreby energie a do alternatívnych zdrojov energie znižujú nielen 
emisie CO2, ale aj závislosť od dovozu plynu a investície do reakcií na krízu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 
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Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 12 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Týmto nariadením by sa malo 
plynárenským podnikom a odberateľom 
umožniť, aby sa mohli pri zvládaní 
prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať 
na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať 
aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali 
použiť, keď trh už nie je schopný 
adekvátne zvládať prerušenia dodávok 
plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by 
sa mali na obmedzovanie vplyvu 
prerušenia dodávok uprednostniť trhové 
nástroje.  

(12) Týmto nariadením by sa malo 
plynárenským podnikom a odberateľom 
umožniť, aby sa mohli pri zvládaní 
prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať 
na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať 
aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali 
použiť, keď samotný trh už nie je schopný 
adekvátne zvládať prerušenia dodávok 
plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by 
sa mali na obmedzovanie vplyvu 
prerušenia dodávok uprednostniť trhové 
nástroje. 

Odôvodnenie 

Počas prvých dvoch krízových štádií sa od trhu očakáva, že problém vyrieši sám, ale počas 
skutočnej krízy/núdzovej situácie, keď už samotné trhové mechanizmy nepostačujú na 
zvládnutie krízy, by sa mali zapojiť aj členské štáty. Trhové a netrhové mechanizmy môžu vo 
fáze núdze fungovať súčasne. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 12 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12a) Investície EÚ do obnoviteľnej 
výroby a infraštruktúry by mali byť 
podporené snahou členských štátov 
a Komisie presadzovať v rámci susedstva 
EÚ a v spolupráci s tretími krajinami 
rozširovanie zásad a noriem vnútorného 
trhu tak, ako sa to uvádza v Zmluve 
o energetickej charte. Komisia by v 
prípade potreby mala zvážiť rozšírenie 
Európskeho energetického spoločenstva 
zahrňujúceho Úniu a štáty juhovýchodnej 
Európy o iné tretie krajiny, ako aj 
vytvorenie nových regionálnych trhov 
s energiou podľa jeho vzoru, ako je 
napríklad Euro-stredomorské energetické 
spoločenstvo, v záujme zaistenia 
bezpečnosti dodávok. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 13 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný 
trhu s energiou sa budú na odvetvie 
plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, 
pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti 
členských štátov, regulačných orgánov, 
prevádzkovateľov prepravných sústav a 
agentúry ACER, a zároveň sa zvýši 
transparentnosť trhu v prospech jeho 
dobrého fungovania a bezpečnosti 
dodávok. 

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný 
trh s energiou sa budú na odvetvie 
plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, 
pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti 
členských štátov, regulačných orgánov, 
prevádzkovateľov prepravných sústav a 
agentúry ACER, a zároveň sa zvýši 
transparentnosť trhu v prospech jeho 
dobrého fungovania, bezpečnosti dodávok 
a ochrany odberateľov. 

Odôvodnenie 

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a 
solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave 
reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu 
členských štátov. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 14 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom 
a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto 
trhu poskytnú Spoločenstvu maximálnu 
úroveň bezpečnosti dodávok pre všetky 
členské štáty, pokiaľ bude vnútorný trh 
môcť plne fungovať v prípade prerušenia 
dodávok týkajúceho sa časti Spoločenstva 
bez ohľadu na jeho príčinu. Vyžaduje si to 
komplexný a účinný prístup k bezpečnosti 
dodávok, predovšetkým prostredníctvom 
transparentných a nediskriminačných 
politík zlučiteľných s požiadavkami trhu, 
vyhýbajúcich sa jeho narušeniam a 
oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia 
dodávok.  

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom 
a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto 
trhu poskytnú Únii maximálnu úroveň 
bezpečnosti dodávok pre všetky členské 
štáty, pokiaľ bude vnútorný trh môcť plne 
fungovať v prípade prerušenia dodávok 
týkajúceho sa časti Únie bez ohľadu na 
jeho príčinu. Vyžaduje si to komplexný 
a účinný prístup k bezpečnosti dodávok 
založený predovšetkým na 
transparentnosti, solidarite 
a nediskriminačných politikách 
zlučiteľných s fungovaním vnútorného 
trhu, vyhýbajúcich sa jeho narušeniam 
a oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia 
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dodávok. 

Odôvodnenie 

Tento PDN objasňuje, že politiky by mali byť zlučiteľné s fungovaním vnútorného trhu, a nie 
s „požiadavkami“ trhu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 15 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(15) Je preto veľmi dôležité presne 
vymedziť úlohy a povinnosti všetkých 
plynárenských podnikov a príslušných 
orgánov, aby sa zachoval dobre fungujúci 
vnútorný trh, najmä v prípadoch 
prerušení dodávok a krízových situácií. 

(15) Úlohy a povinnosti by sa mali 
stanoviť takým spôsobom, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie trojúrovňového 
prístupu, ktorý by najprv zahŕňal 
príslušné podniky a odvetvie priemyslu, 
potom členské štáty na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni a nakoniec Úniu. V 
prípade prerušenia dodávok by sa 
účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok 
príležitostí, aby na túto situáciu mohli 
reagovať trhovými opatreniami, ktoré sú 
napríklad uvedené v prílohe II. Ak reakcie 
účastníkov trhu nie sú primerané, členské 
štáty a ich príslušné orgány by mali prijať 
opatrenia, ktoré sú napríklad uvedené v 
prílohe III, s cieľom eliminovať alebo 
obmedziť vplyv prerušenia dodávok. Iba v 
prípade, keď sú tieto opatrenia 
neprimerané, by sa mali prijať opatrenia 
na regionálnej úrovni alebo na úrovni 
Únie s cieľom eliminovať alebo obmedziť 
účinky prerušenia dodávok. Pokiaľ je to 
možné, mali by sa uprednostňovať 
regionálne riešenia pred opatreniami na 
úrovni Únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 16 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(16) Mali by sa stanoviť dostatočne (16) Mali by sa stanoviť dostatočne 



 

 
 PE446.602/ 11 

 SK 

harmonizované normy bezpečnosti 
dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, 
ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce 
rozdiel medzi členskými štátmi bez toho, 
aby sa neodôvodnene a neprimerane 
zaťažili plynárenské podniky vrátane 
nových a malých podnikov. 

harmonizované normy bezpečnosti 
dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, 
ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce 
rozdiel medzi členskými štátmi, služby vo 
verejnom záujme a opatrenia na ochranu 
odberateľa, ako sú uvedené v článku 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom1, bez toho, aby sa neodôvodnene a 
neprimerane zaťažili plynárenské podniky 
vrátane nových a malých podnikov 
a koncoví odberatelia. 

 _____ 
1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94. 

Odôvodnenie 

Veľkí koncoví odberatelia majú významnú schopnosť prispieť k riešeniu núdzových situácií, 
napríklad prostredníctvom ich schopností používať náhradné palivá. Takýto potenciálny prínos 
by rovnako nemal byť zaťažený. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 17 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(17) Na dobré fungovanie trhu je 
nevyhnutné, aby plynárenské podniky 
vzhľadom na možné prerušenia dodávok 
ako v januári 2009 investovali včas do 
domácej výroby a infraštruktúr, akými sú 
vzájomné prepojenia, zariadenia 
umožňujúce fyzický obojsmerný tok v 
plynovodoch, zásobníky a zariadenia na 
splyňovanie skvapalneného zemného 
plynu. 

(17) Na dobré fungovanie trhu je 
nevyhnutné, aby plynárenské podniky 
vzhľadom na možné prerušenia dodávok 
ako v januári 2009 investovali včas do 
domácej výroby a infraštruktúr, akými sú 
vzájomné prepojenia, predovšetkým tie, 
ktoré poskytujú prístup k distribučnej sieti 
plynu EÚ, zariadenia umožňujúce fyzický 
obojsmerný tok v plynovodoch, zásobníky 
a zariadenia na splyňovanie skvapalneného 
zemného plynu. V prípade, že potrebné 
prepojenia nie sú finančne rentabilné pre 
plynárenské podniky, ale majú jasnú 
pridanú hodnotu v súvislosti 
s bezpečnosťou dodávok plynu, Komisia 
by mala navrhnúť primerané finančné 
stimuly na zabezpečenie toho, aby boli 
všetky členské štáty fyzicky pripojené do 
distribučnej siete plynu EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 18 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(18) Je dôležité, aby sa zachovali dodávky 
plynu, najmä pre domácnosti, ako aj pre 
iných chránených odberateľov, akými sú 
školy a nemocnice, v prípadoch, keď ich 
trh už nemôže zásobovať. Je nevyhnutné, 
aby boli opatrenia, ktoré treba prijať počas 
krízy, stanovené skôr, než k nej dôjde. 

(18) Je dôležité, aby sa zachovali dodávky 
plynu, najmä pre domácnosti, ako aj pre 
obmedzený počet ďalších odberateľov, 
predovšetkým odberateľov poskytujúcich 
dôležité verejné služby, ktorých môže 
vymedziť príslušný členský štát, 
v prípadoch, keď ich trh už nemôže 
zásobovať. Je nevyhnutné, aby boli 
opatrenia, ktoré treba prijať počas krízy, 
stanovené skôr, než k nej dôjde. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 20 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(20) Otázok bezpečnosti dodávok v rámci 
dlhodobého plánovania investícií do 
dostatočných cezhraničných kapacít a 
iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia 
dlhodobú schopnosť systému zaručiť 
bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný 
dopyt, sa týka smernica Európskeho 
parlamentu a Rady .../.../ES [o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/55/ES]. Plnenie noriem bezpečnosti 
dodávok si môže vyžadovať prechodné 
obdobie, aby bolo možné vykonať potrebné 
investície. Desaťročný plán rozvoja siete, 
ktorý vypracovala sieť ENTSO-G pod 
dohľadom agentúry ACER, je základným 
nástrojom na určenie požadovaných 
investícií potrebných na úrovni 
Spoločenstva.  

(20) Aspektov bezpečnosti dodávok v rámci 
dlhodobého plánovania investícií do 
dostatočných cezhraničných kapacít a 
iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia 
dlhodobú schopnosť systému zaručiť 
bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný 
dopyt, sa týka smernica 2009/73/ES. 
Plnenie noriem bezpečnosti dodávok si 
môže vyžadovať prechodné obdobie, aby 
bolo možné vykonať potrebné investície. 
Desaťročný plán rozvoja siete, ktorý 
vypracovala sieť ENTSO-G pod dohľadom 
agentúry ACER, je základným nástrojom 
na určenie požadovaných investícií 
potrebných na úrovni Únie na to, aby sa 
implementovali požiadavky na 
infraštruktúru uvedené v tomto nariadení 
a vykonalo sa hodnotenie rizika na úrovni 
Únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 
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Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 22 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne 
pripravenosti v prípade prerušenia dodávok 
by mali všetky plynárenské podniky spolu 
s príslušnými orgánmi vypracovať 
núdzové plány. Takéto plány by mali byť 
vzájomne súdržné. Ich obsah by sa mal 
opierať o osvedčené postupy v rámci 
existujúcich plánov a mali by presne 
vymedziť úlohy a povinnosti všetkých 
dotknutých plynárenských podnikov a 
príslušných orgánov. Spoločné núdzové 
plány na regionálnej úrovni by sa mali 
vypracovať, keď je to možné a potrebné.  

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne 
pripravenosti v prípade prerušenia dodávok 
by mali príslušné orgány po konzultácii s 
plynárenskými podnikmi vypracovať 
núdzové plány. Takéto plány by mali byť 
vzájomne súdržné na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni a na úrovni Únie. Ich 
obsah by sa mal opierať o osvedčené 
postupy v rámci existujúcich plánov a mali 
by presne vymedziť úlohy a povinnosti 
všetkých dotknutých plynárenských 
podnikov a príslušných orgánov. Spoločné 
núdzové plány na regionálnej úrovni by sa 
mali vypracovať, keď je to možné a 
potrebné. 

Odôvodnenie 

Trojúrovňový prístup vymedzený v smernici z roku 2004 na zaistenie bezpečnosti dodávok (I: 
spoločnosti; II: členské štáty; III: Komisia) už návrh nariadenia jasne neodzrkadľuje. Návrh 
nariadenia by mal znova obsahovať túto zásadu. Príslušné orgány sú zodpovedné za 
vypracovanie plánov, ale musia konzultovať s plynárenskými podnikmi. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 23 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(23) Na posilnenie solidarity medzi 
členskými štátmi v prípade núdzového 
stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc 
členským štátom, ktoré sú vystavené menej 
výhodným zemepisným a geologickým 
podmienkam, by členské štáty mali 
navrhnúť osobitné opatrenia v rámci 
solidarity vrátane opatrení, akými sú 
obchodné dohody medzi plynárenskými 
podnikmi, kompenzačné mechanizmy, 
vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie 
zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu 
byť obzvlášť vhodné medzi členskými 
štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie 

(23) Na posilnenie solidarity medzi 
členskými štátmi v prípade núdzového 
stavu v Únii, a najmä na pomoc členským 
štátom, ktoré sú vystavené menej 
výhodným zemepisným alebo geologickým 
podmienkam, by členské štáty mali 
navrhnúť opatrenia v rámci solidarity. 
Plynárenské podniky by mali vypracovať 
opatrenia, akými sú obchodné dohody, 
ktorých súčasťou môže byť vyšší vývoz 
plynu alebo vyššie využívanie zásob. Je 
dôležité podporovať uzatvorenie 
predchádzajúcich dohôd medzi 
plynárenskými podnikmi. Plynárenské 
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spoločných preventívnych akčných plánov 
alebo núdzových plánov na regionálnej 
úrovni. 

podniky by mali byť vždy odškodnené 
spravodlivým a čestným spôsobom za 
akékoľvek opatrenia, ktoré sa od nich 
vyžadujú v príprave na núdzovú situáciu. 
Opatrenia v rámci solidarity môžu byť 
obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, 
ktorým Komisia odporúča prijatie 
spoločných preventívnych akčných plánov 
alebo núdzových plánov na regionálnej 
úrovni. 

Odôvodnenie 

Trojúrovňový prístup vymedzený v smernici z roku 2004 na zaistenie bezpečnosti dodávok (I: 
spoločnosti; II: členské štáty; III: Komisia) už návrh nariadenia jasne neodzrkadľuje. Návrh 
nariadenia by mal znova obsahovať túto zásadu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 30 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín 
sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti 
dodávok plynu Spoločenstva, Komisia by 
mala koordinovať opatrenia voči tretím 
krajinám a spolupracovať s vyrábajúcimi 
a tranzitnými krajinami na opatreniach na 
riešenie krízových situácií a na 
zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do 
Spoločenstva. Komisia by mala mať právo 
na zriadenie osobitnej skupiny pre 
monitorovanie tokov plynu v krízových 
situáciách v rámci Spoločenstva a 
v spolupráci so zúčastnenými tretími 
krajinami mimo neho a v prípade, že kríza 
nastane v dôsledku problémov v tretej 
krajine, na prevzatie sprostredkovateľskej 
a napomáhajúcej úlohy.  

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín 
sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti 
dodávok plynu Únie, Komisia by mala 
koordinovať núdzové opatrenia voči tretím 
krajinám a spolupracovať s vyrábajúcimi 
a tranzitnými krajinami na opatreniach na 
riešenie krízových situácií a na 
zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do 
Únie. Komisia by mala mať právo žiadať o 
zriadenie osobitnej skupiny pre 
monitorovanie tokov plynu v krízových 
situáciách v rámci Únie a v spolupráci so 
zúčastnenými tretími krajinami mimo nej a 
v prípade, že kríza nastane v dôsledku 
problémov v tretej krajine, na prevzatie 
sprostredkovateľskej a napomáhajúcej 
úlohy prostredníctvom komisára 
pre energetiku a podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku. 

Odôvodnenie 

Do každej etapy vykonávania nariadenia by sa mali zapojiť podpredseda/vysoký predstaviteľ 
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a komisár pre energetiku. Konkrétne budú zodpovedať za sprostredkovanie a rokovania 
s tretími krajinami a so zástupcami priemyslu v mene členských štátov v krízovej situácii. 
Komisár pre energetiku by mal predovšetkým koordinovať činnosť Koordinačnej skupiny 
pre plyn, s ktorou treba povinne konzultovať v krízovej situácii. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 30 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (30a) V zmysle podmienok tohto 
nariadenia by Komisia a členské štáty 
mali zintenzívniť sledovanie bezpečnosti 
dodávok plynu z tretích krajín  Komisia by 
mala koordinovať systémy urovnávania 
sporov s tretími krajinami a prehlbovať 
dialóg o energetike okrem iného 
v súvislosti so Zmluvou o energetickej 
charte a Zmluvou o založení 
Energetického spoločenstva. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 30 b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (30b) Zmluvy týkajúce sa dodávok plynu 
z tretích krajín by nemali obsahovať 
ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s pravidlami vnútorného trhu EÚ, najmä 
obmedzenia spätného vývozu alebo 
ustanovenia s rovnakým účinkom ako tzv. 
doložky o mieste určenia.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 31 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (31a) Inštitúcie EÚ by mali osobitne 
uprednostniť projekt plynovodu Nabucco. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 
Článok 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, 
ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti 
dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne 
a neprerušované fungovanie vnútorného 
trhu s plynom a že sa stanovia mimoriadne 
opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, 
keď trh už nie je schopný zabezpečovať 
požadované dodávky plynu, a to 
prostredníctvom presného vymedzenia 
a rozdelenia povinností a koordinácie 
reakcií plynárenských podnikov, 
členských štátov, dotknutých regiónov 
a Únie pomocou transparentných 
postupov v duchu solidarity medzi 
členskými štátmi v súvislosti 
s preventívnymi opatreniami a reakciami 
na konkrétne prerušenia dodávok alebo na 
vážne hrozby takýchto prerušení. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú 
všetkých zákazníkov, ktorí patria do 
kategórie domácností, pripojených 
k plynovej distribučnej sieti; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 
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Návrh nariadenia 
Článok 2 – bod 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) „príslušný orgán“ znamená 
vnútroštátny regulačný orgán alebo orgán 
štátnej správy, ktorý určil členský štát za 
zodpovedný za bezpečnosť dodávok plynu; 
platí to bez toho, aby tým bol dotknutý 
výber členských štátov v prípade 
prideľovania určitých úloh vyplývajúcich z 
tohto nariadenia orgánom iným ako 
príslušným orgánom; tieto úlohy by sa mali 
vykonávať pod dohľadom príslušného 
orgánu a mali by byť vymedzené v plánoch 
uvedených v článku 4.  

(2) „príslušný orgán“ znamená regulačný 
orgán alebo orgán štátnej správy, ktorý 
určili jednotlivé členské štáty za 
zodpovedný za bezpečnosť dodávok plynu 
a za presadzovanie a realizáciu opatrení a 
plánov stanovených v tomto nariadení; 
platí to bez toho, aby tým bol dotknutý 
výber členských štátov v prípade 
prideľovania určitých úloh vyplývajúcich z 
tohto nariadenia orgánom iným ako 
príslušným orgánom; tieto úlohy by sa mali 
vykonávať pod dohľadom príslušného 
orgánu a mali by byť vymedzené v plánoch 
uvedených v článku 4. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou 
plynárenských podnikov, príslušných 
orgánov členských štátov, priemyselných 
odberateľov plynu a Komisie v rámci ich 
kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň 
vzájomnej spolupráce.  

1. Bezpečnosť dodávok plynu a riadne 
fungovanie vnútorného trhu sú spoločnou 
úlohou plynárenských podnikov, 
príslušných orgánov členských štátov 
a Komisie v rámci ich kompetencií. 
Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej 
spolupráce.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Každý členský štát určí príslušný orgán 
zodpovedný za realizáciu opatrení v oblasti 
bezpečnosti dodávok plynu stanovených v 
tomto nariadení. Opatrenia zahŕňajú 
posúdenie rizík každý druhý rok, 
vypracovanie preventívnych akčných 

2. Každý členský štát transparentným 
spôsobom určí príslušný orgán zodpovedný 
za realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti 
dodávok plynu v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia. Opatrenia zahŕňajú 
posúdenie rizík, a to aj geopolitických, 
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plánov, vypracovanie núdzového plánu a 
neustále monitorovanie bezpečnosti 
dodávok plynu na úrovni jednotlivých 
členských štátov. Príslušné orgány 
spolupracujú navzájom, aby sa predišlo 
prerušeniam dodávok a obmedzili škody v 
prípade, že k nim dôjde. 

každý druhý rok, vypracovanie 
preventívnych akčných plánov, 
vypracovanie núdzového plánu a neustále 
monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu 
na úrovni jednotlivých členských štátov. 
Ak vnútroštátny regulačný orgán nie je 
príslušný orgán, regulačný orgán sa 
formálne zúčastňuje na vypracúvaní a 
realizácii týchto opatrení. Príslušné orgány 
spolupracujú navzájom, aby sa predišlo 
prerušeniam dodávok a obmedzili škody v 
prípade, že k nim dôjde.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
dodávok musia byť presne definované, 
transparentné, proporčné, nediskriminačné, 
overiteľné a nesmú neprimerane 
deformovať hospodársku súťaž a narúšať 
efektívne fungovanie vnútorného trhu. 

5. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
dodávok musia byť presne definované, 
transparentné, proporčné, nediskriminačné, 
overiteľné a nesmú neprimerane 
deformovať hospodársku súťaž a narúšať 
efektívne fungovanie vnútorného trhu. 
Komisia spolu s príslušným orgánom 
zabezpečí, že zmluvy o plyne uzatvorené 
medzi členskými štátmi alebo ich 
plynárenskými podnikmi a tretími 
krajinami nebudú obsahovať žiadne 
ustanovenia s účinkom doložky o mieste 
určenia. Toto platí bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci orgánov 
zodpovedných za hospodársku súťaž. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 
Článok 3 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Článok 3a 

 Dlhodobé opatrenia v oblasti bezpečnosti 
dodávok 
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 1. Najneskôr ...* Komisia ako súčasť 
vývoja dlhodobej stratégie dodávok 
predloží správu o nástrojoch 
a opatreniach na zvýšenie diverzifikácie 
zdrojov plynu Únie a dodávateľských ciest 
do Únie. Správa musí obsahovať návrhy 
určené jednotlivým členským štátom a 
týkajúce sa činností a opatrení na 
zlepšenie bezpečnosti dodávok plynu. 
Správa zahŕňa najmä hodnotenie úlohy 
zariadení LNG a jej súčasťou musí byť aj 
prehľad o kapacitách zásobníkov plynu 
jednotlivých členských štátov. 

 V správe sa ďalej uvedie zhodnotenie 
existujúcej regionálnej spolupráce 
(stanovené v článku 4 ods. 3, článku 4 
ods. 4 a prílohe IIIa) a zahrnú sa do nej 
odporúčania na zdokonalenie spoločných 
preventívnych a núdzových akčných 
plánov. Akúkoľvek regionálnu 
spoluprácu na účely vykonávania tohto 
nariadenia uvedenú v článku 4 ods. 3 a 
článku 4 ods. 4 budú realizovať príslušné 
orgány členských štátov za účasti 
plynárenských podnikov, regulačných 
orgánov a priemyselných odberateľov 
a v úzkej spolupráci s Komisiou. Táto 
regionálna spolupráca musí podporovať 
všeobecné zásady európskej solidarity 
a nesmie byť s nimi v rozpore. 

 2. Únia spolupracuje s dodávateľskými a 
tranzitnými tretími krajinami s cieľom 
vymieňať si najlepšie postupy v oblasti 
energetickej účinnosti, napríklad v rámci 
platných dohôd o spolupráci v oblasti 
energetiky, ako je napríklad Zmluva 
o energetickej charte. 

 _______________ 
* Ú. v. EÚ: jeden rok odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 
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Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

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

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Ak regulačný orgán nie je príslušný 
orgán, formálne sa zúčastňuje na 
procesoch vypracovania preventívneho 
akčného plánu a núdzového plánu. 
Príslušný orgán čo najdôslednejšie 
zohľadní hodnotenia regulačného 
orgánu, pokiaľ ide o regulačné otázky 
týkajúce sa siete, najmä vypracúvania 
hodnotenia vplyvu splnenia 
infraštruktúrnych noriem podľa článku 6 
so zreteľom na budúce schválenie sadzieb 
a súlad s plánmi rozvoja siete. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto 
plánov vymenia informácie a poradia sa 
medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili 
vzájomnú súdržnosť svojich plánov a 
opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. 
Tieto konzultácie by sa mali týkať 
minimálne vzájomných prepojení, 

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

budúcich vzájomných prepojení, najmä 
tých, ktoré poskytujú prístup do 
distribučnej siete plynu EÚ, cezhraničných 
dodávok, cezhraničného prístupu k 
zásobníkom a fyzickej kapacity prepravy 
plynu v oboch smeroch. Komisia môže 
konzultovať s Koordinačnou skupinou 
pre plyn a informuje ju o výsledkoch 
konzultácií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Komisia môže počas procesu uvedeného 
v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej 
úrovni má prebiehať výmena informácií a 
konzultácie. Komisia môže po 
konzultáciách s Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn („ENTSO-G) a Agentúrou pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky („ACER“) odporučiť aj 
vypracovanie spoločného plánu na 
regionálnej úrovni.  

3. Komisia môže počas procesu uvedeného 
v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej 
úrovni má prebiehať výmena informácií a 
konzultácie. Komisia môže po 
konzultáciách s Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn („ENTSO-G“), Agentúrou pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky („ACER“) a Koordinačnou 
skupinou pre plyn odporučiť aj 
vypracovanie spoločného plánu na 
regionálnej úrovni vymedzujúceho regióny 
s ohľadom na príslušnú infraštruktúru 
potrebnú pre bezpečnosť dodávok 
zemného plynu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu rozhodnúť aj o tom, 
že namiesto jednotlivých vnútroštátnych 
plánov alebo dodatočne k nim vypracujú 
spoločný plán na regionálnej úrovni.  

4. Členské štáty môžu rozhodnúť aj o tom, 
že okrem jednotlivých vnútroštátnych 
plánov vypracujú spoločný plán na 
regionálnej úrovni. V prípade spoločných 
plánov na regionálnej úrovni príslušné 
členské štáty tieto plány prijmú a 
zverejnia a usilujú sa o uzavretie 
medzivládnych dohôd, aby tak formálne 
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potvrdili regionálnu spoluprácu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Príslušný orgán bezodkladne uverejní 
svoje plány vrátane znení zmenených a 
doplnených v súlade s odsekom 6 a oznámi 
ich Komisii. 

5. Príslušný orgán bezodkladne uverejní 
svoje plány vrátane znení zmenených 
a doplnených v súlade s odsekom 6, 
pričom dodržiava dôvernosť citlivých 
informácií, a oznámi ich Komisii 
a informuje Koordinačnú skupinu pre 
plyn.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých 
členských štátov do šiestich mesiacov od 
oznámenia plánov príslušnými orgánmi. 
Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-
G, ACER, Koordinačnou skupinou pre 
plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými 
stranami. V prípade, že Komisia považuje 
plán za neúčinný v oblasti znižovania rizík 
uvedených v posúdení rizika alebo 
nekonzistentný so scenármi rizík alebo 
plánmi ostatných členských štátov, alebo 
za nevyhovujúci ustanoveniam tohto 
nariadenia alebo iným ustanoveniam 
právnych predpisov Spoločenstva, požiada 
o revíziu tohto plánu.  

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých 
členských štátov do šiestich mesiacov od 
oznámenia plánov príslušnými orgánmi. 
Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-
G, ACER, Koordinačnou skupinou pre 
plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými 
stranami a náležite zohľadní ich 
stanovisko. V prípade, že Komisia 
považuje plán za neúčinný v oblasti 
znižovania rizík uvedených v posúdení 
rizika alebo nekonzistentný so scenármi 
rizík alebo plánmi ostatných členských 
štátov, alebo za nevyhovujúci 
ustanoveniam tohto nariadenia alebo iným 
ustanoveniam právnych predpisov Únie, 
požiada o revíziu tohto plánu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 



 

 
 PE446.602/ 23 

 SK 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 6 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6a. Ak majú členské štáty existujúce 
záväzky týkajúce sa služby vo verejnom 
záujme, ktoré súvisia s bezpečnosťou 
dodávok, príslušné orgány ich uverejnia 
najneskôr 2 mesiace od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a aktualizujú 
ich podľa potreby po prijatí preventívnych 
a núdzových plánov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 6 b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6b. Príslušný orgán posúdi preventívny 
akčný plán a núdzový plán každé dva roky 
na základe upravených posúdení rizík 
ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok 
plynu podľa článku 8. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Preventívny akčný plán obsahuje:  1. Preventívny akčný plán na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni obsahuje: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti 
infraštruktúry a dodávok uvedených v 
článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú 

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

aspoň plánovanie splnenia normy N-1 a 
informácie o plánoch plnenia množstiev a 
kapacít, ktoré sú podľa posúdenia rizík 
potrebné na zásobovanie chránených 
odberateľov v stanovených obdobiach 
vysokého dopytu, opatrenia v oblasti 
dopytu a diverzifikáciu zdrojov dodávok, 
povinnosti plynárenských podnikov a 
ostatných príslušných orgánov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) posúdenie rizika podľa článku 8; b) výsledky posúdenia rizika podľa článku 
8; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) v prípade, že o tom rozhodne členský 
štát na základe posúdenia rizík uvedeného 
v článku 8, opis povinností dodávať plyn 
odberateľom, ktorí nie sú vymedzení v 
článku 2 ods. 1, sú pripojení k plynovej 
distribučnej sieti a poskytujú dôležité 
verejné služby, ako sú školy a nemocnice. 
Tieto povinnosti nesmú ovplyvniť ich 
schopnosť zabezpečiť dodávky 
chráneným odberateľom v prípade krízy 
podľa vymedzenia v článku 7. Tieto 
dodatočné povinnosti nesmú byť 
v rozpore so zásadami európskej alebo 
regionálnej solidarity s krajinami, ktoré 
majú problémy s dodávkou; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 
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Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 db) mechanizmy využívané pri spolupráci 
s ostatnými členskými štátmi pri príprave 
regionálnych preventívnych akčných 
plánov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Preventívny akčný plán, najmä 
opatrenia na splnenie noriem v oblasti 
infraštruktúry uvedené v článku 6, 
vychádza z desaťročného plánu rozvoja 
siete, ktorý vypracuje ENTSO-G, a je v 
súlade s ním. 

2. Preventívny akčný plán vychádza z 
desaťročného plánu rozvoja siete, ktorý 
vypracuje ENTSO-G, a je v súlade s ním. 
Najmä opatrenia na splnenie noriem v 
oblasti infraštruktúry uvedené v článku 6 
sú pre prevádzkovateľov prepravných 
sústav záväzné. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje 
hospodársku účinnosť, vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu s energiou a na 
životné prostredie. 

3. Preventívny akčný plán vychádza najmä 
z trhových opatrení a zohľadňuje 
hospodársky dosah a účinnosť a 
efektívnosť prijatých opatrení, ich vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu s energiou, 
dosah na odberateľov a na životné 
prostredie a relevantnú medzinárodnú 
situáciu a medzinárodný vývoj, najmä 
v najvýznamnejších dodávateľských 
a tranzitných krajinách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 
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Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 4 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. Komisia vypracuje preventívny akčný 
plán EÚ vychádzajúci zo všetkých 
vnútroštátnych a regionálnych plánov, v 
ktorom uvedie možné krízové scenáre a 
najúčinnejšie opatrenia na zmiernenie 
takýchto kríz s cieľom zaručiť účinnú 
koordináciu opatrení počas núdzového 
stavu v Únii. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

1. Najneskôr do [31. marca 2014; 3 roky od 
nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán 
zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra 
(N-1) v prípade narušenia najväčšej 
infraštruktúry v oblasti zásobovania 
plynom technickú kapacitu na uspokojenie 
celkového denného dopytu po plyne v 
oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, 
počas dňa s výnimočne vysokým dopytom 
po plyne, ktorý sa štatisticky vyskytuje raz 
za dvadsať rokov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Po vydaní odporúčania Komisie 
uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v 
situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa môže 
povinnosť stanovená v odseku 1 splniť na 
regionálnej úrovni. Norma N-1 sa považuje 
za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v 

2. Po vydaní odporúčania Komisie 
uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v 
situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa môže 
povinnosť stanovená v odseku 1 splniť na 
regionálnej úrovni. Norma N-1 sa považuje 
za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v 
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preventívnom akčnom pláne uvedenom v 
článku 5, že prerušenia dodávok bude 
možné dostatočne a včas kompenzovať 
prostredníctvom opatrení v oblasti dopytu. 

preventívnom akčnom pláne uvedenom v 
článku 5, že prerušenia dodávok bude 
možné dostatočne a včas kompenzovať 
prostredníctvom vhodných trhových 
opatrení v oblasti dopytu.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Použije sa metodika výpočtu normy N-1 
uvedená v prílohe I. Mala by sa pritom 
zohľadniť konfigurácia siete a skutočné 
toky plynu, ako aj existencia výrobných a 
skladovacích kapacít. Oblasť, na ktorú sa 
vzťahuje výpočet, uvedená v prílohe I sa v 
prípade potreby rozšíri na príslušnú 
regionálnu úroveň.  

3. Použije sa metodika výpočtu normy N-1 
uvedená v prílohe I. Mala by sa pritom 
zohľadniť konfigurácia siete a skutočné 
toky plynu, ako aj existencia výrobných a 
skladovacích kapacít. Oblasť, na ktorú sa 
vzťahuje výpočet, uvedená v prílohe I a 
určená príslušným orgánom po porade s 
príslušnými plynárenskými podnikmi sa v 
prípade potreby rozšíri na príslušnú 
regionálnu úroveň.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 3 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Nedostatočný prístup k integrovanej 
distribučnej sieti plynu EÚ a závislosť od 
jediného dodávateľa plynu z tretej krajiny 
sa považuje za nedodržiavanie normy N-1. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Každý príslušný orgán bezodkladne 
informuje Komisiu o akomkoľvek 
nedodržiavaní normy N-1. 

4. Každý príslušný orgán po konzultácii s 
príslušnými plynárenskými podnikmi 
bezodkladne informuje Komisiu o 
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akomkoľvek nedodržiavaní normy N-1. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5a, 
prevádzkovatelia a vlastníci prepravnej 
sústavy umožnia do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v 
oboch smeroch na všetkých cezhraničných 
vzájomných prepojeniach okrem prepojení 
spájajúcich výrobné zariadenia EÚ, 
zariadenia pre LNG alebo miesta 
prepojenia s distribučnými sieťami. 
Potrebná výška kapacity obojsmerného 
toku by sa mala dosahovať hospodárnym 
spôsobom, pričom by sa súčasťou tohto 
posudzovania mali stať aspekty, ktoré nie 
sú výlučne ekonomické, ako sú 
bezpečnosť dodávok a príspevok k 
vnútornému trhu, a mala by zohľadňovať 
aspoň kapacitu potrebnú na splnenie 
noriem v oblasti dodávok uvedených v 
článku 7. Príslušné orgány a Komisia 
zabezpečia, aby sa hodnotenie prepojení 
pravidelne revidovalo, ak sa zmenia 
okolnosti, a to najmä prostredníctvom 
aktualizácie vnútroštátnych a 
regionálnych preventívnych akčných 
plánov. V prípadoch, kde sú potrebné 
dodatočné investície na nižších úrovniach 
prepravného systému, sa odsek 7 
uplatňuje aj na tieto investície. 
Prevádzkovateľ plynovej prepravnej 
sústavy by mal do dvoch rokov prispôsobiť 
fungovanie celej prepravnej sústavy tak, 
aby umožňovala obojsmerný tok plynu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 
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Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 5 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. Príslušné orgány môžu požiadať 
Komisiu o vydanie rozhodnutia vyňať 
určité prepojenie z povinnosti zabezpečiť 
kapacitu pre obojsmerný tok podľa 
článku 5. Komisia môže udeliť výnimku v 
prípade, ak by kapacita obojsmerného 
toku podstatne nezvýšila bezpečnosť 
dodávok pre žiadny zainteresovaný 
členský štát, alebo ak by investičné 
náklady výrazne prevažovali nad 
prípadnými prínosmi pre bezpečnosť 
dodávok v niektorom z týchto členských 
štátov. Komisia prihliada najmä na 
výsledky posúdenia rizík, ktoré vykoná 
príslušný orgán podľa článku 8 ods. 1. 
Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak 
sa zmenia okolnosti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
nové prepravné siete zaisťovali bezpečnosť 
dodávok prostredníctvom dostatočného 
množstva vstupných a výstupných miest a 
prispievali k rozvoju dobre prepojenej 
infraštruktúry.  

6. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
nové prepravné siete zaisťovali bezpečnosť 
dodávok prostredníctvom dostatočného 
množstva vstupných a výstupných miest a 
prispievali k rozvoju dobre prepojenej 
infraštruktúry. Členské štáty tiež 
zabezpečia, aby vnútroštátna vstupná 
kapacita a prepravné siete umožňovali 
prispôsobiť toky plynu na vnútroštátnej 
úrovni scenárom narušenia infraštruktúry 
v oblasti zásobovania plynom zisteným v 
posúdení rizík, okrem iného tým, že 
odstránenia vnútorné úzke miesta. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 
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Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri 
schvaľovaní sadzieb v súlade s článkom 41 
ods. 8 smernice […/…EC] zohľadňujú 
náklady na plnenie normy N-1 a náklady 
na umožnenie stálej fyzickej kapacity 
prepravy plynu v oboch smeroch. V 
prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako 
jednému členskému štátu, vnútroštátne 
regulačné orgány všetkých príslušných 
členských štátov rozhodnú spoločne o ich 
rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 
nariadenia (ES) č. .../…. 

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri 
schvaľovaní sadzieb alebo metodík ich 
výpočtu transparentným a podrobným 
spôsobom v súlade s článkom 41 ods. 8 
smernice 2009/73/ES zavádzajú vhodné 
stimuly a zohľadňujú efektívne vynaložené 
náklady na plnenie normy N-1 a náklady 
na umožnenie stálej fyzickej kapacity 
prepravy plynu v oboch smeroch. V 
prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako 
jednému členskému štátu alebo jednému 
členskému štátu v prospech iných 
členských štátov, vnútroštátne regulačné 
orgány všetkých príslušných členských 
štátov spoločne rozhodnú o ich rozdelení 
pred tým, ako sa prijme akékoľvek 
investičné rozhodnutie. Takéto investičné 
rozhodnutie podlieha schváleniu 
vnútroštátnym regulačným orgánom, 
pokiaľ ide o jeho náklady a ich rozdelenie 
medzi všetky príslušné vnútroštátne 
regulačné orgány. Pri deľbe nákladov 
medzi členské štáty sa zohľadní pomer, 
v ktorom majú jednotlivé členské štáty 
z investície úžitok z hľadiska bezpečnosti 
dodávok. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 715/2009. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 
Článok 6 – odsek 7 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. V súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli 
viac ako jednému členskému štátu alebo 
jednému členskému štátu v prospech 
iných členských štátov, môže Komisia 
navrhnúť vhodné nástroje EÚ na 
financovanie prepojení. Takéto 
rozhodnutia sa prijímajú na základe 
posúdenia jednotlivých prípadov, pričom 
sa zohľadní nedostatočná rentabilita 
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prepojenia a jasná pridaná hodnota v 
oblasti bezpečnosti dodávok plynu pre 
jeden alebo viacero dotknutých členských 
štátov.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Príslušný orgán prijme opatrenia na 
zabezpečenie dodávok plynu chráneným 
odberateľom členského štátu v prípade: 

1. Príslušný orgán stanoví dodávateľským 
podnikom povinnosť, aby prijali opatrenia 
na zabezpečenie dodávok plynu chráneným 
odberateľom členského štátu v prípade: 

a) mimoriadne nízkych teplôt počas 
sedemdňovej špičky, ktorá zo štatistického 
hľadiska nastáva raz za dvadsať rokov a 

a) mimoriadnych teplôt počas 
sedemdňovej špičky, ktorá zo štatistického 
hľadiska nastáva raz za dvadsať rokov; a 

b) období výnimočne vysokého dopytu po 
plyne trvajúcich 60 dní s najchladnejším 
počasím, ktoré sa štatisticky vyskytujú 
každých 20 rokov. 

b) období výnimočne vysokého dopytu 
po plyne trvajúcich 45 dní s 
najchladnejším počasím, ktoré sa 
štatisticky vyskytujú každých 20 rokov. 

Odôvodnenie 

Dosiaľ najdlhšia kríza trvala približne dva týždne. Pri absencii rozumného ekonomického 
hodnotenia nákladov a prínosov pre trh by sa malo v nariadení použiť kratšie obdobie 30 dní, 
aby sa zabránilo neúmerným nákladom pre odberateľov a znižovaniu konkurencieschopnosti 
plynu ako nízkouhlíkového paliva. V priebehu posledných približne 40 rokov od vybudovania 
veľkej infraštruktúry na prepravu zemného plynu v Európe trvalo jediné väčšie prerušenie 
dodávok 13 dní. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Príslušný orgán prijme opatrenia na 
zabezpečenie dodávok plynu chráneným 
odberateľom na obdobie 60 dní aj v 
prípade núdzového stavu podľa článku 9 
ods. 2. Príslušný orgán sa snaží zachovať 
dodávky chráneným odberateľom dovtedy, 

2. Príslušný orgán stanoví dodávateľským 
podnikom povinnosť, aby prijali vhodné 
opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu 
chráneným odberateľom na obdobie 45 dní 
aj v prípade núdzového stavu podľa článku 
9 ods. 2. Po 45 dňoch alebo za horších 



 

 
 PE446.602/ 32 

 SK 

kým je to potrebné.  podmienok než sú stanovené v odseku 1 sa 
príslušný orgán a dodávateľské podniky 
snažia čo najdlhšie zachovať dodávky 
chráneným odberateľom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Príslušný orgán umožní plynárenským 
podnikom plniť tieto kritériá na úrovni 
regiónov alebo Spoločenstva a nevyžaduje, 
aby boli tieto kritériá splnené len v rámci 
infraštruktúry, ktorá sa nachádza na jeho 
území. 

4. Príslušné orgány umožnia 
plynárenským podnikom plniť tieto kritériá 
na úrovni regiónov alebo Únie a 
nevyžadujú, aby boli tieto kritériá splnené 
len v rámci infraštruktúry, ktorá sa 
nachádza na jej území. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 5 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. Výrobným zariadeniam, ktoré sú 
nevyhnutné na zachovanie dodávok (ako 
sú napríklad elektrárne, rafinérie a 
zásobníky plynu), sa musí zabezpečiť 
podľa možností nerušená prevádzka, aby 
sa zaručili dodávky zemného plynu, 
elektrickej energie a tepla. Prepísané 
limitné hodnoty sa môžu prekračovať 
do stanovenej miery. Úpravy podmienok 
ustanovených právnymi predpismi o vode 
sú povolené v rozsahu, ktorý sa určí. 
V tejto súvislosti sa treba vyhnúť 
ohrozeniu životného prostredia. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 
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Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) zohľadnenia všetkých príslušných 
vnútroštátnych a regionálnych okolností;  

b) zohľadnenia všetkých príslušných 
vnútroštátnych a regionálnych okolností 
vrátane využitia plynu na zabezpečenie 
dodávok elektrickej energie a diaľkového 
vykurovania pre chránených odberateľov 
a prevádzky v odvetviach, ktoré sú 
osobitne citlivé na fluktuácie dodávok, 
modely spotreby, vzájomnú prepojenosť 
na vnútorný trh a bezpečnostné kritériá; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Komisia v plnej miere posúdi riziká 
pre bezpečnosť dodávok plynu na úrovni 
Únie a prijme a zverejní správu, ktorá 
bude predložená príslušným orgánom, 
Koordinačnej skupine pre plyn, agentúre 
ACER, sieti ENTSO-G a Európskemu 
parlamentu.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1b. V posúdení rizík môžu členské štáty 
stanoviť na základe technickej a 
ekonomickej analýzy povinnosť dodávať 
plyn odberateľom, ktorí nie sú vymedzení 
v článku 2 ods. 1, sú už pripojení k 
plynovej distribučnej sieti a poskytujú 
dôležité verejné služby, ako sú školy 
a nemocnice. Tieto povinnosti nesmú 
ovplyvniť ich schopnosť zabezpečiť 
dodávky chráneným odberateľom v 
prípade krízy podľa vymedzenia v článku 
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7. Tieto dodatočné povinnosti nesmú byť 
v rozpore so zásadami európskej alebo 
regionálnej solidarity s krajinami, ktoré 
majú problémy s dodávkou. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 c (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1c. Po vydaní odporúčania Komisie 
uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v 
situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa 
posúdenie rizika vykoná aj na regionálnej 
úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Plynárenské podniky, príslušné 
organizácie zatupujúce záujmy domácností 
a priemyselných odberateľov a regulačný 
orgán, ak ním nie je príslušný orgán, 
spolupracujú a poskytujú všetky potrebné 
informácie na posúdenie rizika.  

2. Plynárenské podniky, príslušné 
organizácie zastupujúce záujmy 
domácností a priemyselných odberateľov 
plynu a regulačný orgán, ak ním nie je 
príslušný orgán, spolupracujú s príslušným 
orgánom a poskytujú všetky potrebné 
informácie na posúdenie rizika, a to aj 
geopolitického.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

3. Posúdenia rizika uvedené v odsekoch 1 
a 1a sa opakujú každé dva roky pred 30. 
septembrom daného roka. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Núdzový plán: 1.  Vnútroštátne a regionálne núdzové 
plány: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – bod 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. vymedzuje úlohu a povinnosti 
plynárenských podnikov a priemyselných 
odberateľov a ich súčinnosť s príslušným 
orgánom a v prípade potreby s regulačným 
orgánom;  

2. vymedzuje úlohu a povinnosti všetkých 
relevantných účastníkov trhu 
pri zohľadnení rôznej miery ich 
postihnutia v prípade prerušenia dodávok 
a vymedzuje ich súčinnosť s príslušným 
orgánom a v prípade potreby s regulačným 
orgánom; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – bod 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. vymedzuje úlohu a povinnosti 
príslušného orgánu; 

3. vymedzuje úlohu a povinnosti 
príslušného orgánu a iných orgánov, 
ktorým sú pridelené úlohy uvedené 
v článku 2 ods. 2 bode 2; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – bod 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. stanovuje, akým spôsobom môžu 
prispieť plánované netrhové opatrenia 
uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu 

7. stanovuje, akým spôsobom a akou 
mierou môžu prispieť plánované netrhové 
opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako 
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uplatniť na úrovni núdzového stavu a 
posudzuje, do akej miery je nevyhnutné 
prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová 
situácia dala zvládnuť, posudzuje ich 
dôsledky a stanovuje postupy ich 
realizácie; 

sa môžu uplatniť na úrovni núdzového 
stavu, a posudzuje, do akej miery je 
nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, 
aby sa krízová situácia dala zvládnuť, 
posudzuje ich dôsledky a stanovuje 
postupy ich realizácie. Netrhové opatrenia 
sa použijú iba v prípade, keď samotné 
trhové mechanizmy už nedokážu 
zabezpečiť zásobovanie chránených 
odberateľov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – bod 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. opisuje mechanizmy používané na 
spoluprácu s ďalšími členskými štátmi v 
rámci jednotlivých stupňov krízovej 
situácie; 

8. opisuje používané mechanizmy a úlohy 
účastníkov trhu vo vzťahu k spolupráci s 
ďalšími členskými štátmi v rámci 
jednotlivých stupňov krízovej situácie; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 – bod 10 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. obsahuje zoznam vopred stanovených 
opatrení na sprístupnenie plynu v prípade 
núdzového stavu vrátane kompenzačných 
mechanizmov a obchodných dohôd medzi 
stranami zúčastňujúcimi sa na takýchto 
opatreniach; takéto opatrenia môžu zahŕňať 
cezhraničné dohody medzi členskými 
štátmi a/alebo plynárenskými podnikmi. 

10. vytvára zoznam vopred stanovených 
opatrení na sprístupnenie plynu v prípade 
núdzového stavu, ktoré sú vymedzené 
v úzkej spolupráci s účastníkmi trhu, pri 
zohľadnení kompenzačných mechanizmov 
a obchodných dohôd medzi stranami 
zúčastňujúcimi sa na takýchto opatreniach; 
takéto opatrenia môžu zahŕňať cezhraničné 
dohody medzi členskými štátmi a/alebo 
plynárenskými podnikmi. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  79 
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Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Komisia vypracuje núdzový plán Únie, 
v ktorom uvedie možné nezrovnalosti 
medzi vnútroštátnymi a regionálnymi 
plánmi, ako aj možné koordinačné 
opatrenia, ktoré má Komisia prijať 
v prípade núdzového stavu v Únii. Opíše 
aj mechanizmy používané na začatie 
sprostredkovania s tretími krajinami. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 2 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Stupeň včasného varovania (včasné 
varovanie): v prípade, že existuje 
konkrétny, závažný a spoľahlivý údaj, 
poprípade získaný na základe mechanizmu 
včasného varovania, o tom, že by mohlo 
dôjsť k situácii, ktorá zhorší dodávateľské 
podmienky. 

1. Stupeň včasného varovania (včasné 
varovanie): v prípade, že konkrétny, 
závažný a spoľahlivý údaj, poprípade 
získaný na základe mechanizmu včasného 
varovania, naznačuje, že dodávateľské 
podmienky by sa mohli v krátkodobom 
horizonte zhoršiť. Od trhu sa očakáva, 
že tento problém vyrieši bez zásahu 
príslušného orgánu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 2 – bod 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Stupeň pohotovosti (pohotovosť): v 
prípade, že dôjde k prerušeniu dodávok 
alebo výnimočne vysokému dopytu, ale trh 
je ešte schopný riešiť vzniknutú situáciu 
bez zásahu príslušného orgánu.  

2. Stupeň pohotovosti (pohotovosť): 
prerušenie dodávok alebo výnimočne 
vysoký dopyt, pričom jeho miera ešte 
neoprávňuje na vyhlásenie núdzového 
stavu podľa bodu 3. Od trhu sa očakáva, 
že tento problém vyrieši bez zásahu 
príslušného orgánu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  82 
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Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 2 – bod 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

3. Stupeň núdze (núdzový stav): 
prerušenie dodávok alebo výnimočne 
vysoký dopyt v prípade, že samotné trhové 
mechanizmy už nedokážu zabezpečiť 
zásobovanie chránených odberateľov. 
Príslušný orgán musí zasiahnuť v rámci 
núdzového plánu. Trhové a netrhové 
mechanizmy môžu v tejto fáze fungovať 
súčasne. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Núdzový plán zabezpečuje zachovanie 
cezhraničného prístupu k zásobníkom aj v 
prípade núdzového stavu. Núdzový plán 
neobsahuje opatrenia na nadmerné 
obmedzenie cezhraničného toku plynu.  

3. Príslušné orgány v núdzovom pláne 
zabezpečujú zachovanie cezhraničného 
prístupu k zásobníkom aj v prípade 
núdzového stavu. Členské štáty a príslušné 
orgány nezavedú opatrenia na nadmerné 
obmedzenie cezhraničného toku plynu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 3 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. V núdzovom pláne sú tiež 
identifikované nevyhnutné opatrenia 
a kroky, ktoré sa prijímajú na zmiernenie 
vplyvov prerušenia dodávok plynu 
na dodávky elektrickej energie vyrábanej z 
plynu a diaľkové vykurovanie 
pre chránených odberateľov.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  85 
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Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási 
akýkoľvek stupeň krízovej situácie, 
informuje o tom bezodkladne Komisiu a 
poskytne jej potrebné informácie. V 
prípade núdzového stavu, ktorý môže mať 
za následok žiadosť o poskytnutie pomoci 
od EÚ a členských štátov, príslušný orgán 
príslušného členského štátu o tom 
informuje bezodkladne Monitorovacie a 
informačné centrum Komisie pre civilnú 
ochranu. 

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási 
akýkoľvek stupeň krízovej situácie, 
informuje o tom bezodkladne Komisiu a 
poskytne jej potrebné informácie, najmä 
informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa 
prijať. Príslušný orgán prijme vopred 
stanovené opatrenia uvedené v jeho 
núdzovom pláne. V prípade núdzového 
stavu, ktorý môže mať za následok žiadosť 
o poskytnutie pomoci od EÚ a členských 
štátov, príslušný orgán príslušného 
členského štátu o tom bezodkladne 
informuje Monitorovacie a informačné 
centrum Komisie pre civilnú ochranu. 
Komisia môže zvolať stretnutie 
Koordinačnej skupiny pre plyn. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 4 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. V prípade, že príslušný orgán oznámi 
Komisii, že v členskom štáte bol vyhlásený 
stupeň včasného varovania, alebo ak by 
hrozba narušenia dodávok plynu mohla 
mať jasnú geopolitickú dimenziu, vykoná 
Únia zastúpená na najvyššej úrovni 
príslušné diplomatické kroky so zreteľom 
na osobitnú úlohu, ktorú Lisabonská 
zmluva poskytuje podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

6. Komisia preskúma do troch dní, či 
vyhlásenie núdzového stavu spĺňa kritériá 
uvedené v odseku 2 a či to príliš nezaťaží 
plynárenské podniky a fungovanie 
vnútorného trhu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6a. Ak príslušný orgán členského štátu v 
núdzovom stave výnimočne rozhodne 
prijať opatrenia, ktoré nie sú uvedené v 
plánoch, Komisia overí, či je to 
opodstatnené. Komisia môže v tejto 
záležitosti požiadať o radu Koordinačnú 
skupinu pre plyn. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  90 
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Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6b. Komisia môže predovšetkým požiadať 
príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, 
ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, 
a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, 
ak ho už Komisia nebude považovať za 
opodstatnené. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 c (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6c. Netrhové opatrenia zavedené pre 
plynárenské podniky v prípade núdzového 
stavu, a to aj na regionálnej úrovni 
alebo na úrovni Únie, zabezpečujú čestnú 
a spravodlivú kompenzáciu v prospech 
plynárenských podnikov dotknutých 
týmito opatreniami.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 d (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6d. Núdzový plán sa musí aktualizovať 
každé dva roky na základe výsledkov 
posúdenia rizika uvedeného v článku 8. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia môže na žiadosť príslušného 
orgánu vyhlásiť núdzový stav v 

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

Komisia vyhlási núdzový stav v Únii 
v prípade, že viac ako jeden príslušný 
orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní 
v súlade s článkom 9 ods. 6, alebo ak Únia 
prišla o viac ako 20 % denných dodávok 
plynu z tretích krajín podľa výpočtu 
ENTSO-G. Komisia vyhlási núdzový stav 
v Únii týkajúci sa osobitne postihnutých 
zemepisných regiónov vymedzených v 
súlade s prílohou IIIa alebo článkom 4 
ods. 3 a článkom 4 ods. 4 a 
rozprestierajúcich sa na území viac ako 
jedného členského štátu v prípade, že jeden 
príslušný orgán z daného regiónu vyhlásil 
núdzový stav, alebo ak postihnutý 
zemepisný región prišiel o viac ako 10 % 
denných dodávok plynu z tretích krajín 
podľa výpočtu ENTSO-G. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. V prípade núdzového stavu v 
Spoločenstve koordinuje Komisia opatrenia 
príslušných orgánov. Komisia hlavne 
zabezpečuje výmenu informácií, súdržnosť 
a účinnosť opatrení na úrovni členských 
štátov a regiónov s opatreniami na úrovni 
Spoločenstva a koordinuje opatrenia 
súvisiace s tretími krajiny. Komisia môže 
zvolať stretnutie skupiny pre krízový 
manažment zloženej najmä zo zástupcov 
priemyslu a členských štátov dotknutých 
núdzovým stavom.  

3. V prípade núdzového stavu v Únii 
koordinuje Komisia opatrenia príslušných 
orgánov. Komisia hlavne zabezpečuje 
výmenu informácií, súdržnosť a účinnosť 
opatrení na úrovni členských štátov a 
regiónov s opatreniami na úrovni Únie a 
koordinuje opatrenia súvisiace s tretími 
krajinami prostredníctvom podpredsedu 
Komisie/vysokého predstaviteľa 
a komisára pre energetiku. Komisia zvolá 
stretnutie skupiny pre krízový manažment 
zloženej najmä zo zástupcov priemyslu a 
členských štátov dotknutých núdzovým 
stavom. Komisia zabezpečí, aby bola 
Koordinačná skupina pre plyn pravidelne 
informovaná o činnosti vykonávanej 
skupinou pre krízový manažment. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  95 
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Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Ak Komisia usúdi, že opatrenie, ktoré 
prijal príslušný orgán ale plynárenský 
podnik počas núdzového stavu v 
Spoločenstve, je neprimerané v porovnaní s 
núdzovým stavom alebo že vážne ohrozuje 
situáciu v inom členskom štáte, požiada 
príslušný orgán alebo plynárenský podnik, 
aby ho zmenil. 

4. Ak Komisia usúdi, že opatrenie, ktoré 
prijal príslušný orgán alebo plynárenský 
podnik počas núdzového stavu v Únii, je 
neprimerané v porovnaní s núdzovým 
stavom alebo že vážne ohrozuje situáciu v 
inom členskom štáte, požiada príslušný 
orgán, aby ho zmenil, pričom ho 
informuje o dôvodoch, pre ktoré usudzuje, 
že by tak príslušný orgán alebo 
plynárenský podnik mal urobiť.  

Príslušný orgán zmení svoje opatrenia do 
troch dní od oznámenia požiadavky 
Komisie a oznámi ich Komisii alebo 
vysvetlí Komisii, prečo s touto žiadosťou 
nesúhlasí. V tomto prípade môže Komisia 
svoju žiadosť zmeniť a doplniť alebo 
stiahnuť. 

Príslušný orgán zmení svoje opatrenia do 
troch dní od tohto oznámenia a oznámi to 
Komisii alebo jej zašle riadne zdôvodnenú 
odpoveď, prečo je dané opatrenie 
odôvodnené. V tomto prípade môže 
Komisia svoju žiadosť zmeniť a doplniť 
alebo stiahnuť. 

Ak sa Komisia do troch dní nerozhodne 
svoju žiadosť zmeniť a doplniť alebo 
stiahnuť, príslušný orgán vyhovie 
bezodkladne žiadosti Komisie.  

Ak Komisia do troch dní rozhodne, že 
svoju žiadosť nezmení a nedoplní ani 
nestiahne, informuje príslušný orgán, 
prečo pokladá zdôvodnenie za 
neprijateľné. Za týchto podmienok 
príslušný orgán bezodkladne vyhovie 
žiadosti Komisie. V žiadosti Komisie sa 
špecifikujú odporúčané opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný orgán, zamerané 
na obnovenie fungovania vnútorného 
trhu s plynom. 

 Komisia počas celého procesu priebežne 
informuje Koordinačnú skupinu pre plyn. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Príslušný orgán alebo plynárenský 
podnik nesmie nikdy prijať opatrenie, 
ktorým sa obmedzí tok plynu v rámci 
vnútorného trhu. 

5. Členské štáty, príslušné orgány alebo 
plynárenské podniky nesmú nikdy prijať 
opatrenie, ktorým sa obmedzí tok plynu v 
rámci vnútorného trhu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. Komisia vytvorí stály rezervný zoznam 
osobitnej skupiny pre monitorovanie, ktorú 
tvoria odborníci v oblasti priemyslu a 
zástupcovia Komisie. Táto osobitná 
skupina pre monitorovanie môže vyvíjať 
činnosť podľa potreby a v spolupráci s 
dodávateľskými a tranzitnými krajinami 
monitoruje toky plynu v rámci 
Spoločenstva a mimo neho a podáva o nich 
správy.  

7. Komisia po konzultácii s Koordinačnou 
skupinou pre plyn vytvorí stály rezervný 
zoznam osobitnej skupiny pre 
monitorovanie, ktorú tvoria odborníci v 
oblasti priemyslu a zástupcovia Komisie. 
Táto osobitná skupina pre monitorovanie 
môže vyvíjať činnosť podľa potreby a v 
spolupráci s dodávateľskými a tranzitnými 
krajinami monitoruje toky plynu v rámci 
Únie a mimo nej a podáva o nich správy. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 
Článok 11 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Úlohou Koordinačnej skupiny pre plyn 
je uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti 
zabezpečenia dodávok. Táto skupina sa 
skladá zo zástupcov príslušných orgánov, 
agentúry ACER, siete ENTSO-G a 
zastupiteľských orgánov príslušného 
odvetvia priemyslu a príslušných 
odberateľov. Komisia rozhodne o zložení 
skupiny, pričom zabezpečí jej 
reprezentatívnosť, a predsedá jej. Skupina 
si vypracuje svoj rokovací poriadok. 

1. Úlohou Koordinačnej skupiny pre plyn 
je uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti 
zabezpečenia dodávok. Táto skupina sa 
skladá zo zástupcov príslušných orgánov, 
vnútroštátnych regulačných orgánov, ak 
nimi nie sú príslušné orgány, agentúry 
ACER, siete ENTSO-G a zastupiteľských 
orgánov príslušného odvetvia priemyslu 
a príslušných odberateľov. Komisia 
rozhodne o zložení skupiny, pričom 
zabezpečí jej reprezentatívnosť, a predsedá 
jej. Skupina si vypracuje svoj rokovací 
poriadok. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Koordinačná skupina pre plyn pomáha 
Komisii, najmä pokiaľ ide o otázky 

2. V súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia Koordinačná skupina pre plyn 
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súvisiace s:  pomáha Komisii, najmä pokiaľ ide o 
otázky súvisiace s: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 
Článok 11 – odsek 2 – písmeno g 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

g) realizáciou plánov; g) realizáciou a revíziou preventívnych 
a núdzových plánov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 
Článok 11 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Komisia zvoláva stretnutia Koordinačnej 
skupiny pre plyn v pravidelných 
intervaloch. 

3. Komisia zvoláva stretnutia Koordinačnej 
skupiny pre plyn v pravidelných 
intervaloch a poskytuje informácie, ktoré 
získala od príslušných orgánov, pričom 
zachováva dôvernosť citlivých 
obchodných informácií.  

 3a. Koordinačná skupina pre plyn 
prispieva k definícii regiónov v súlade s 
článkom 4 ods. 3 a článkom 4 ods. 4. 

 V záujme dosiahnutia solidarity na 
regionálnej úrovni vytvorí Koordinačná 
skupina pre plyn osobitné podskupiny 
zaoberajúce sa bezpečnosťou dodávok na 
regionálnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Príslušný orgán musí mať počas 
núdzového stavu každodenne k dispozícii 
tieto informácie: 

1. Od ...1 musí mať príslušný orgán počas 
núdzového stavu každodenne k dispozícii 
tieto informácie: 
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 ----------- 
1
 Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) tok plynu v miliónoch m3/deň na 
každom cezhraničnom vstupnom a 
výstupnom mieste, ako aj na všetkých 
miestach spájajúcich výrobné zariadenie 
so sieťou, zásobníkmi, zariadeniami LNG 
za každú hodinu; 

b) tok plynu v miliónoch m3/hodinu na 
každom cezhraničnom vstupnom a 
výstupnom mieste, ako aj na všetkých 
miestach spájajúcich prepravnú sieť s 
výrobným zariadením, so zásobníkmi 
alebo s terminálom zariadení LNG za 
každú hodinu; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) obdobie vyjadrené v dňoch, počas 
ktorého je možné zabezpečiť dodávky 
plynu chráneným odberateľom. 

c) obdobie vyjadrené v dňoch, počas 
ktorého by malo byť možné zabezpečiť 
dodávky plynu chráneným odberateľom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Po skončení núdzového stavu poskytne 
príslušný orgán Komisii bezodkladne 
podrobné vyhodnotenie núdzovej situácie a 
účinnosti prijatých opatrení vrátane 
posúdenia hospodárskeho vplyvu 
núdzového stavu, vplyvu využívania 
náhradných palív na množstvo emisií, 
vplyvu na sektor elektrickej energie a 
pomoci, ktorá bola poskytnutá 
Spoločenstvu alebo jeho členským štátom, 

5. Po skončení núdzového stavu 
bezodkladne poskytne príslušný orgán 
Komisii podrobné vyhodnotenie núdzovej 
situácie a účinnosti prijatých opatrení 
vrátane posúdenia hospodárskeho vplyvu 
núdzového stavu, vplyvu využívania 
náhradných palív na množstvo emisií, 
vplyvu na sektor elektrickej energie a 
pomoci, ktorá bola poskytnutá Únii alebo 
jej členským štátom, alebo ktorú poskytla 
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alebo ktorú poskytlo Spoločenstvo alebo 
jeho členské štáty.  

Únia alebo jej členské štáty. 

 Komisia vykonáva analýzu hodnotení 
členských štátov a predkladá výsledky 
v súhrnnej podobe členským štátom, 
Európskemu parlamentu a Koordinačnej 
skupine pre plyn. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 6 – písmeno b – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) plynárenské podniky informujú Komisiu 
o týchto bodoch zmlúv uzavretých s 
dodávateľmi z tretích krajín: 

b) príslušné orgány informujú Komisiu o 
týchto bodoch zmlúv uzavretých 
plynárenskými podnikmi v ich členských 
štátoch s dodávateľmi z tretích krajín 
v súhrnnej forme a v podobe, ktorá 
Komisii poskytne potrebné informácie 
na to, aby mohla konať: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 2 (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 S cieľom umožniť príslušnému orgánu 
splniť povinnosti podľa tohto odseku 
poskytujú plynárenské podniky údaje 
uvedené v prvom pododseku príslušnému 
orgánu na účely ich zhromažďovania. 

 Príslušný orgán a Komisia zachovávajú 
dôvernosť týchto informácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Okrem záväzkov monitorovania a 
podávania správ uvedených v článku 5 

1. Okrem záväzkov monitorovania a 
podávania správ uvedených v článku 5 
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smernice o plyne príslušný orgán do 31. 
júla každého roka uverejní a predloží 
Komisii správu obsahujúcu tieto údaje:  

smernice o plyne príslušný orgán do 31. 
júla každého roka predloží Komisii správu 
obsahujúcu tieto údaje:  

a) výpočet ukazovateľa N-1 a údaje 
potrebné na takýto výpočet, pokrok v 
investovaní potrebnom na splnenie N-1, 
problémy s uplatňovaním nových 
alternatívnych riešení v danej krajine;  

a) výpočet ukazovateľa N-1 a údaje 
potrebné na takýto výpočet;  

b) ročné sumy, trvania a dodávateľskú 
krajinu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o 
dovoze plynu; 

b) ročné sumy, trvania a dodávateľskú 
krajinu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o 
dovoze plynu, a to súhrnne; 

c) maximálnu kapacitu vzájomného 
prepojenia každého vstupného a 
výstupného miesta plynárenských sietí; 

c) maximálnu kapacitu vzájomného 
prepojenia každého vstupného a 
výstupného miesta plynárenských sietí; 

d) hlavné body príslušných medzivládnych 
dohôd uzavretých s tretími krajinami.  

d) hlavné body príslušných medzivládnych 
dohôd uzavretých s tretími krajinami.  

Odôvodnenie 

Uverejnenie dôverných informácií môže vážne poškodiť obchodné záujmy podnikov, mariť 
plnenie zmlúv, viesť k narušeniu trhov a dokonca prejudikovať bezpečnosť dodávok (najmä 
pokiaľ ide o potrebu zachovať rokovaciu pozíciu dodávateľov plynu EÚ pri rokovaniach 
s vonkajšími výrobcami). 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Príslušné orgány a Komisia zachovávajú 
dôvernosť citlivých obchodných 
informácií.  

2. Príslušné orgány a Komisia vždy 
zachovávajú dôvernosť citlivých 
obchodných informácií, ktoré im boli 
predložené pri uplatňovaní tohto 
nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 2 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Komisia vypracuje systém 
nepretržitého monitorovania a podávania 
správ o bezpečnosti dodávok plynu, ktorý 
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musí zahŕňať tieto opatrenia: 

 a) vypracúvanie výročných správ 
týkajúcich sa dodržiavania pravidiel 
vnútorného trhu v oblasti energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transparentnosť 
a dodržiavanie súladu s právnymi 
predpismi EÚ o hospodárskej súťaži 
spoločnosťami tretích krajín, 
predovšetkým hlavnými dodávateľmi, 
spolu so všetkými ich dcérskymi 
spoločnosťami; 

 b) posúdenie vplyvu vertikálne 
integrovaných energetických spoločností 
tretích krajín na vnútorný trh 
a vykonávanie zásady reciprocity; 

 c) uplatňovanie primeraných opatrení 
určených na zamedzovanie 
nekontrolovaným investíciám štátom 
vlastnených zahraničných spoločností 
do energetického odvetvia Únie, najmä 
do plynových prepravných a elektrických 
prenosových sietí; 

 d) sledovanie zmlúv týkajúcich sa 
zemného plynu uzavretých 
medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami z hľadiska ich súladu 
s pravidlami vnútorného trhu EÚ. 
Komisia presadzuje zrušenie všetkých 
doložiek majúcich vplyv na doložku 
o mieste určenia, pokiaľ ich právo EÚ 
zakazuje. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 
Článok 14 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Monitorovanie Monitorovanie Európskou komisiou 

 Komisia vykonáva priebežné 
monitorovanie a podáva správy 
o opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti 
dodávok plynu vrátane monitorovania 
zmlúv na dodávky plynu uzavretých 
medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami, aby sa zaručilo, že sú v súlade 
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s pravidlami vnútorného trhu EÚ, 
bezpečnosťou dodávok a právnymi 
predpismi o hospodárskej súťaži. 

Po posúdení oznámených plánov a po 
porade s Koordinačnou skupinou pre plyn 
vypracuje Komisia do […] závery týkajúce 
sa možných nástrojov na zvýšenie 
bezpečnosti dodávok na úrovni 
Spoločenstva a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Správa musí v prípade potreby 
obsahovať odporúčania týkajúce sa 
zlepšenia tohto nariadenia. 

Po posúdení oznámených plánov a po 
porade s Koordinačnou skupinou pre plyn 
vypracuje Komisia do […] závery týkajúce 
sa možných nástrojov na zvýšenie 
bezpečnosti dodávok na úrovni Únie a 
podá správu Európskemu parlamentu a 
Rade o uplatňovaní tohto nariadenia. Aby 
sa členským štátom s chýbajúcou 
infraštruktúrou umožnilo dosiahnuť 
normu N-1, Komisia monitoruje výsledky 
v oblasti prepojenosti trhov 
a po konzultácii s Koordinačnou skupinou 
pre plyn navrhne prípadné nástroje 
na zdokonalenie trhu. Správa musí v 
prípade potreby obsahovať odporúčania 
týkajúce sa zlepšenia tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 
Článok 14 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 14a 

 Projekt plynovodu Nabucco 

 Inštitúcie EÚ osobitne uprednostnia 
projekt plynovodu Nabucco, pokiaľ ide 
o jeho politický profil a financovanie. 

Odôvodnenie 

V nariadení, ktoré pojednáva o bezpečnosti dodávok plynu, by mala diverzifikácia dodávok 
plynu zohrávať dôležitú úlohu. V tejto súvislosti by projekt Nabucco mohol ponúknuť 
alternatívu k súčasným zdrojom plynu Európskej únie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 
Príloha I 
 

Text predložený Komisiou 

PRÍLOHA I: VÝPOČET UKAZOVATEĽA N-1 
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1. Výpočet ukazovateľa N-1 
 
Ukazovateľ N-1 opisuje schopnosť kapacity plynárenskej infraštruktúry1 zásobovať oblasť, 
na ktorú sa vzťahuje výpočet, plynom pri maximálnom dopyte v prípade narušenia najväčšej 
infraštruktúry. 
 
„Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet“ znamená zemepisnú oblasť, pre ktorú sa 
vypočítava ukazovateľ N-1. 
 
Technická kapacita2  celej zostávajúcej dostupnej infraštruktúry v oblasti dodávok plynu v 
prípade narušenia najväčšej infraštruktúry by mala byť prinajmenšom rovnaká ako celkový 
dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas 60 dňového obdobia výnimočne 
vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje 
každých dvadsať rokov.  
 
Ukazovateľ N-1, ktorého výpočet je uvedený nižšie, by sa mal prinajmenšom rovnať 100 %. 
 
                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout 

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100% 
                                                                            .Dmax 
 
Definície potrebné na výpočet ukazovateľa N-1: 
 
Definície týkajúce sa dodávok 
 
IPm – Maximálna technická kapacita dovozných plynovodov (milióny m3/deň) znamená 
celkovú maximálnu technickú kapacitu plynovodov dodávajúcich plyn do oblasti, na ktorú 
sa vzťahuje výpočet. 
 
Pm – Maximálna výrobná kapacita (milióny m3/deň) znamená celkovú maximálne možnú 
úroveň výroby všetkých plynárenských zariadení v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s 
prihliadnutím na kritické prvky, akým je obnova poľa; 
 
Sm – Možnosti dodávok počas krízy (milióny m3/deň) znamenajú maximálne množstvo, 
ktoré je možné odobrať zo všetkých zásobníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, 
každý deň počas 60 dní v priebehu obdobia prerušenia dodávok. Toto množstvo sa dá zistiť 
kombináciou množstva, ktoré bolo odobraté z rôznych druhov všetkých zásobníkov v 
oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní. 
 
LNGm – Maximálna kapacita zariadenia LNG (milióny m3/deň) znamená súčet maximálne 
možných kapacít všetkých terminálov LNG, ktoré sa používajú na skvapalnenie zemného 
plynu alebo na dovoz, vykládku, poskytovanie podporných služieb, dočasné skladovanie a 

                                                 
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o podmienkach prístupu do prepravných 

sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005. V článku 2 bode 18 sa 
uvádza, že „technická kapacita“ znamená maximálnu pevnú kapacitu, ktorú môže prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy ponúknuť užívateľom sietí pri zohľadnení integrity sústavy a prevádzkových 
požiadaviek prepravnej sústavy“. 

 



 

 
 PE446.602/ 52 

 SK 

spätné splyňovanie LNG, s prihliadnutím na kritické prvky, akými sú dostupnosť 
maximálnej kapacity lodí a zásobníkov a technická kapacita odvádzania plynu do siete, 
ktorá zásobuje oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, plynom počas obdobia 60 dní do. 
 
Im – Kapacita najväčšej plynárenskej infraštruktúry (milióny m3/deň) zásobujúcej oblasť, 
na ktorú sa vzťahuje výpočet, s najväčším podielom na dodávkach plynu. 
 
Ak má oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, k dispozícii prepravnú kapacitu viac ako 
jedného plynovodu alebo miesta vstupu a nejde pritom o najväčšiu infraštruktúru (Ipm ≠ 
Im) je potrebné v čitateľovi odpočítať aj zostávajúcu prepravnú kapacitu oblasti, na ktorú 
sa vzťahuje výpočet. 
 
Tout – Únik prepravnej kapacity (milióny m3/deň) je súčtom zostávajúcej technickej 
kapacity na prepravu plynu cez oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, v prípade narušenia 
najväčšej infraštruktúry. 
 
Výpočet dopytu 
 
Dmax – znamená kapacitu na uspokojovanie príslušného denného dopytu po plyne v 
oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, týkajúcu sa najchladnejšieho dňa s výnimočne 
vysokým dopytom po plyne, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

PRÍLOHA I: VÝPOČET VZORCA N-1 

 
1. Definícia vzorca N-1  
 
Vzorec N-1 opisuje schopnosť technickej kapacity plynárenskej infraštruktúry1 uspokojovať 
celkový dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, v prípade narušenia jedinej 
najväčšej plynárenskej infraštruktúry počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, 
ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za dvadsať rokov. 
 
Plynárenská infraštruktúra zahŕňa prepravné siete pre zemný plyn, ako aj výrobné 
zariadenia, zariadenia LNG a zásobníky pripojené k oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.   
 
Technická kapacita celej zostávajúcej dostupnej plynárenskej infraštruktúry v prípade 
narušenia jedinej najväčšej plynárenskej infraštruktúry by mala byť prinajmenšom rovnaká 
ako celkový denný dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas dňa 
s výnimočne vysokým dopytom v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky 
vyskytuje každých dvadsať rokov.  
 
Výsledky vzorca N1, ktorého výpočet je uvedený nižšie, by sa mali prinajmenšom rovnať 
100 %. 
 
 

                                                 
1  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1775/2005. V článku 2 bode 18 sa uvádza, že „technická kapacita“ znamená maximálnu pevnú kapacitu, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej 

sústavy ponúknuť užívateľom sietí pri zohľadnení integrity sústavy a prevádzkových požiadaviek prepravnej sústavy“. 
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2. Metóda výpočtu vzorca N-1 
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3. Definície parametrov vzorca N-1:  
 
„Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet“, znamená zemepisnú oblasť, pre ktorú sa 
vypočítava vzorec N-1. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, môže odkazovať 
na vnútroštátnu alebo regionálnu úroveň.  
 
 
Definície týkajúce sa dopytu 
 
Dmax – znamená celkový denný dopyt po plyne (milióny m3/deň) v oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje výpočet, počas dňa s výnimočne vysokým dopytom, ktorý sa štatisticky vyskytuje 
raz za dvadsať rokov.  
 
 
Definície týkajúce sa dodávok 
  
EPm – Technická kapacita vstupných miest (milióny m3/deň) znamená celkovú technickú 
kapacitu vrátane obojstrannej kapacity všetkých vstupných miest schopných dodávať plyn 
do oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.  
 
Pm – Maximálna výrobná kapacita (milióny m3/deň) znamená celkovú maximálnu dennú 
výrobnú kapacitu všetkých plynárenských výrobných zariadení na vstupných miestach 
v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet. 
 
Sm – Možnosti dodávok počas krízy (milióny m3/deň) znamenajú celkovú maximálnu 
dennú kapacitu odberu všetkých zásobníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, 
s prihliadnutím na ich príslušné fyzikálne vlastnosti. 
 
LNGm – Maximálna kapacita zariadenia LNG (milióny m3/deň) znamená súčet 
maximálnych technických denných kapacít odvádzania plynu do sústavy všetkých zariadení 
LNG v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s prihliadnutím na kritické prvky ako 
vykládka, poskytovanie podporných služieb, dočasné skladovanie a spätné splyňovanie 
LNG, ako aj technická kapacita odvádzania plynu do sústavy. 
 
Im – Technická kapacita najväčšej plynárenskej infraštruktúry (milióny m3/deň) 
s najvyššou jednotlivou kapacitou zásobovať oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 
Príloha II – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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

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

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 
Príloha II – nadpis „Dodávky“ – bod 2 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 • uľahčenie začlenenia plynu z 
obnoviteľných zdrojov energie do 
infraštruktúry plynárenskej siete  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 
Príloha II – nadpis „Dodávky“ – bod 10 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 • podzemné zásobníky plynu (komerčné 
a strategické) 

Odôvodnenie 

Súčasný návrh nariadenia sa zameriava na bezpečnosť dodávok dvojakým spôsobom: 
prostredníctvom noriem v oblasti infraštruktúry (N-1) a noriem v oblasti dodávok. Opatrenia 
zamerané na infraštruktúru, dodávky a dopyt sú primeranými nástrojmi na riešenie bezpečnosti 
dodávok. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  117 
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Návrh nariadenia 
Príloha III a (nová) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 PRÍLOHA IIIa 

 REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA 

 V súlade s článkom 194 ZFEÚ, a ako bolo 
zdôraznené v článku 6 smernice 2009/73 
ES a článku 12 nariadenia (ES) č. 
715/2009, je regionálna spolupráca 
významným vyjadrením zásady solidarity 
a tiež východiskovou koncepciou tohto 
nariadenia. Regionálna spolupráca je 
nevyhnutná najmä na vypracovanie 
posúdenia rizík (článok 8), preventívneho 
akčného plánu a núdzového plánu 
(články 4, 5 a 9), noriem v oblasti 
infraštruktúry a dodávok (články 6 a 7) a 
ustanovení pre reakcie na stav núdze na 
regionálnej úrovni a na úrovni Únie 
(článok 10). 

 Regionálna spolupráca v rámci tohto 
nariadenia nadväzuje na existujúcu 
regionálnu spoluprácu medzi 
plynárenskými podnikmi, členskými 
štátmi a vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi s cieľom okrem iného zlepšiť 
bezpečnosť dodávok a integráciu 
vnútorného trhu s energiou, ako sú tri 
regionálne trhy s plynom v rámci 
regionálnej iniciatívy v oblasti 
plynárenstva, platforma v oblasti plynu 
v rámci Päťstranného fóra, skupina na 
vysokej úrovni pro baltský trh s energiou 
a plán prepojenia, koordinačná skupina 
pre bezpečnosť dodávok v rámci 
Energetického spoločenstva. Špecifické 
požiadavky v oblasti bezpečnosti dodávok 
si však budú pravdepodobne vyžadovať 
nové rámce pre spoluprácu a existujúce 
oblasti spolupráce sa budú musieť 
prispôsobiť tak, aby zaručovali čo 
najvyššiu účinnosť. 

 S ohľadom na čoraz prepojenejšie a 
vzájomne previazanejšie trhy a 
dokončenie vnútorného trhu s plynom 
môže spolupráca medzi týmito krajinami 
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okrem iného posilniť ich individuálnu a 
kolektívnu bezpečnosť dodávok plynu:  

 – medzi Poľskom a tromi pobaltskými 
štátmi, 

 – medzi Iberským polostrovom 
(Španielsko, Portugalsko) a 
Francúzskom, 

 – medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom, 

 – medzi Bulharskom, Gréckom a 
Rumunskom, 

 – medzi Dánskom a Švédskom, 

 – medzi Slovinskom, Talianskom, 
Rakúskom, Maďarskom a Rumunskom, 

 – medzi Poľskom a Nemeckom, 

 – medzi Francúzskom, Nemeckom, 
Belgickom, Holandskom a 
Luxemburskom, ktoré sa už združujú 
v rámci Päťstranného fóra, 

 – medzi ostatnými krajinami. 

 Regionálna spolupráca medzi týmito 
štátmi by sa mala rozšíriť s cieľom zlepšiť 
spoluprácu so susednými krajinami [.] 
najmä v prípade „energetických 
ostrovov“, aby sa tak posilnili prepojenia.  
Členské štáty môžu tiež byť členmi 
rôznych zoskupení zameraných na 
spoluprácu. 

 Rôzne zúčastnené strany uvedené v 
článku 3 spolupracujú na regionálnej 
úrovni v rámci ich príslušných oblastí 
činnosti a pôsobnosti. Na účely tohto 
nariadenia regionálnu spoluprácu 
iniciujú a formálne zavádzajú príslušné 
orgány členských štátov po tom, ako 
konzultovali s Komisiou, ktorá informuje 
Koordinačnú skupinu pre plyn. 
Prevádzkové výsledky tejto regionálnej 
spolupráce, ako je spoločný preventívny 
akčný plán a/alebo spoločný núdzový 
plán, budú podliehať formálnemu 
schváleniu, budú zverejnené a priebežne 
monitorované dotknutými príslušnými 
orgánmi. Komisia je konzultovaná a 
informuje Koordinačnú skupinu pre plyn. 

 

 


