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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

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

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien 

zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a 

elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom 

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0496), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0357/2015), 

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0184/2016), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

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

parlamentom. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Aby boli údaje poskytované 

členskými štátmi kvalitné aj v budúcnosti, 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie by sa mala delegovať na 

Komisiu s cieľom upraviť prahové 

hodnoty, ktoré sa môžu uplatňovať na 

vypúšťa sa 
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trhu so zemným plynom.  Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a 

to aj na úrovni expertov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 

dokumenty súbežne, načas a vhodným 

spôsobom postúpili Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Členské štáty zabezpečujú, aby bol 

systém zberu a zostavovania údajov 

reprezentatívny. 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 

existujúci systém zberu a zostavovania 

údajov zabezpečoval mimoriadne kvalitné 

zrozumiteľné a porovnateľné údaje, ktoré 

znázorňujú ceny zemného plynu 

a elektrickej energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 10 a so zohľadnením 

hospodárskych a technických trendov 

prijímať delegované akty týkajúce sa 

úpravy prahovej hodnoty. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Delegované akty sa v tomto prípade neuplatňujú, pretože sú primerané len vtedy, ak akt je 

„nelegislatívnym aktom so všeobecnou pôsobnosťou“. Konkrétne zmeny znenia nariadenia 

prostredníctvom delegovaného aktu nie sú povolené. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky 

významné anomálie alebo nedôslednosti v 

poskytnutých údajoch, môže si od 

vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné 

členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo 

hodnotenia, na ktorých sa zakladajú 

poskytnuté údaje, aby mohla údaje 

vyhodnotiť, a v prípade potreby 

požadovať, aby príslušný členský štát 

všetky údaje alebo informácie, ktoré sa 

považujú za nepresné, zmenil a znovu 

zaslal. 

(5) Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky 

významné anomálie alebo nedôslednosti v 

poskytnutých údajoch, môže si od 

vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné 

členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo 

hodnotenia, na ktorých sa zakladajú 

poskytnuté údaje, aby mohla údaje 

vyhodnotiť, a v prípade potreby 

požadovať, aby príslušný členský štát 

všetky údaje alebo informácie, ktoré sa 

považujú za nepresné, opravil alebo zmenil 

a následne znovu zaslal. 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku 

cien zemného plynu a elektriny najneskôr 

do piatich mesiacov po skončení každého 

referenčného obdobia. 

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku 

cien zemného plynu a elektriny najneskôr 

do troch mesiacov po skončení každého 

referenčného obdobia. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh nariadenia 

Článok 10  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10 vypúšťa sa 

Výkon delegovania právomocí  

(1) Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 

(2) Právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 

sa delegujú na neurčité obdobie od [xx-

 



 

PE578.472v02-00 8/11 RR\1096093SK.doc 

SK 

xx-xxx]. 

(3) Delegovanie právomocí uvedených v 

článku 4 ods. 3 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

(4) Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

(5) Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 

ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament ani Rada voči nemu 

nevzniesli námietku do dvoch mesiacov 

odo dňa oznámenia uvedeného aktu 

Európskemu parlamentu alebo Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Od 70. rokov 20. storočia Európska komisia zbiera údaje o cenách zemného plynu a elektriny. 

V roku 1990 Rada prijala smernicu s cieľom vymedziť postup na zlepšenie transparentnosti 

cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom, avšak nie 

spotrebiteľom v domácnostiach. Zberom a zverejňovaním údajov je poverený Eurostat. 

 

V roku 2007 bola zmenená metodika s cieľom zohľadniť liberalizované trhy s energiami. 

Zber údajov o cenách zemného plynu a elektriny účtovaných koncovým odberateľom – 

domácnostiam – sa vykonával na základe dobrovoľnosti, a to so stopercentnou účasťou. 

 

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť dobrovoľný zber údajov na povinný, aby sa zabránilo 

problémom, o ktorých informovali niektoré členské štáty. Tento krok je potrebný, aby sa 

výrazne nezhoršila kvalita štatistického zisťovania cien elektriny a zemného plynu v sektore 

domácností a aby sa údaje o cenách naďalej zabezpečovali pre čo najväčšiu časť trhu a vo 

vysokej kvalite.  

 

Zber údajov o cenách nemá spôsobovať dodatočné zaťaženie orgánov podávajúcich správy a 

údaje o cenách budú naďalej zbierať príslušné vnútroštátne orgány. Cieľom tejto správy je 

objasniť ciele, zjednodušiť určité ustanovenia týkajúce sa orgánov podávajúcich správy a 

spoločností, ktoré sú povinné poskytovať údaje, ako aj predchádzať nedorozumeniam, ktoré 

by v najhoršom prípade spôsobili neporovnateľnosť súborov údajov. Preto je dôležité pridanie 

komponentu obsahujúceho dôležité subkomponenty, ktoré boli vynechané, napr. spotrebných 

daní. Okrem toho je potrebné vymedziť pojem „poplatok“ a napraviť súčasný stav, v ktorom 

je možné presúvať poplatky zo siete na energiu a naopak. Spravodajkyňa navrhuje aj zmeny 

rozčlenenia, aby primerane odzrkadľovalo cenovú štruktúru. 

 

V správe sa riešia tieto ďalšie dôležité body:  Po prvé, návrh Komisie nešpecifikuje, kto má 

na zodpovednosti rozčlenenie cien, čo je úloha, ktorú nemôžu plniť dodávatelia. Vnútroštátny 

regulačný orgán alebo vláda by mali navrhnúť metodiku rozčlenenia nákladov a poskytovať 

požadované informácie na jeho vykonanie, na základe predchádzajúcej konzultácie so 

zainteresovanými stranami a po overení Eurostatom, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť 

medzi krajinami.  

 

Po druhé, oznamovanie informácií o cenách sa stáva pre veľkých odberateľov mimo 

domácnosti povinným. Súčasné štatistiky sú založené na nahliadaní do faktúr z 

dodávateľských databáz. V tejto súvislosti je dôležité chrániť dôvernosť citlivých informácií o 

spotrebiteľoch a dodávateľoch, a preto by sa fakturované ceny nemali uverejňovať, ak v 

určitom pásme spotreby nie je minimálny počet klientov.  

 

Napokon treba spresniť, že celkový priemerný podiel prenosových a distribučných nákladov 

možno odlíšiť iba na globálnej úrovni domácností a spotrebiteľov mimo domácnosti. Zložky 

sieťových poplatkov sa môžu uvádzať len globálne naprieč sektorom „domácnosti“ 

a sektorom „spotrebitelia iní ako domácnosti“, ale nie za jednotlivé pásma spotreby. Na 

oddelenom trhu s elektrinou (a v tomto prípade aj s plynom) je to prakticky a metodicky 

nemožné, pretože dodávatelia by museli získať podrobné informácie o prevádzkovateľoch 

distribučných sústav, čo je v rozpore s pravidlami pre oddelenie.  
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