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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Od prijatia nariadenia 994/2010 vykonala EÚ pokrok v integrácii vnútorného trhu s plynom, 

pričom otvorila cestu novým riešeniam, ktoré sa majú zaviesť v záujme zabezpečenia 

dodávok na spoločnom trhu. Skúsenosti však ukázali, že vplyv cyklických plynových kríz, 

ktoré zasiahli Európu, presahuje hranice jednotlivých členských štátov a má dôsledky pre celú 

EÚ pozdĺž celého dodávateľského reťazca. Napriek tomu sa miera spolupráce medzi 

členskými štátmi často preukázala ako nedostatočná. 

Súčasné pravidlá poskytujú vnútroštátnym plynárenským trhom iba minimálnu úroveň 

ochrany, chránia síce členské štáty pred prípadmi technickej povahy alebo udalosťami 

plynúcimi zo šokov zo strany dopytu, ale nijako neriešia hlavný regionálny problém, t. j. 

politické riziko. 

Okrem toho z politického napätia, ktoré Rusko vyvolalo vo vzťahoch s Ukrajinou, vyplynula 

potreba zmeniť spôsob, akým je vnímaná bezpečnosť dodávok plynu v EÚ. Výsledná 

pretrvávajúca neistota spojená s dodávkami plynu nás núti prijať opatrenia na zhodnotenie 

súčasnej miery bezpečnosti dodávok plynu v EÚ a možnosti jej zlepšenia. 

Preto vítam nový prístup k tejto otázke zaručenia bezpečnosti dodávok a návrhy na zavedenie 

nových, posilnených mechanizmov spolupráce medzi členskými štátmi. Osobitne stoja za 

povšimnutie návrhy týkajúce sa uplatňovania zásady solidarity a posilnenia hodnotení rizika a 

vnútroštátneho a regionálneho plánovania. 

Som presvedčený, že zriadenie regionálnych skupín v rámci EÚ pomôže posilniť spoluprácu a 

solidaritu medzi členskými štátmi a zlepšiť bezpečnosť dodávok plynu do EÚ a zároveň 

posilní účinnosť samotného nariadenia. 

Nepovinný vzostupný prístup k regionálnej spolupráci, ktorý bol doposiaľ uplatňovaný, sa v 

praxi prejavil ako neefektívny. Z nedostatku možností spolupráce na nadnárodnej úrovni 

plynú stále vážne obmedzenia brániace spolupráci medzi členskými štátmi. Navrhnutie 

transparentných kritérií na vymedzenie regiónov a osobitných mechanizmov spolupráce určite 

povedie k diverzifikácii dodávateľských zdrojov a trás, čo má v prípade stavu núdze 

rozhodujúci význam. 

Regionálny prístup je dôležitý aj v záujme rovnomerného rozdelenia dosahu možných 

krízových situácií v jednotlivých krajinách EÚ. Výrazné prerušenie dodávok plynu z východu 

má významný dosah na celú EÚ, ale bremeno krízy nie je rozložené rovnomerne. 

Posilnenie regionálnej spolupráce, ktorá však vychádza z jednotných noriem dodávky a 

infraštruktúry stanovených na úrovni EÚ, poskytne členským štátom v prípade nedostatku 

plynu skutočné nástroje, s ktorými možno riadiť vplyv krízy spojenej s prerušením dodávok 

do systému alebo s výnimočne vysokým dopytom. 

Zlepšenie odolnosti regiónov voči prerušeniu dodávok spôsobeným politickými opatreniami, 

posilní odolnosť celkovej EÚ voči prerušeniam dodávok zemného plynu, pričom rozšírenie 

regionálnej spolupráce a využitie reakčných mechanizmov založených na spoločne 

vypracovaných posúdeniach rizika poskytne členským štátom nástroje, ktoré ich pripravia na 

akýkoľvek nedostatok plynu. 
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Rád by som tiež zdôraznil začlenenie zásady solidarity prostredníctvom zavedenia 

mechanizmu priority dodávok domácnostiam, vykurovacím zariadeniam a základným 

sociálnym službám (napr. nemocniciam a školám) v členských štátoch, ktoré postihla kríza 

dodávok plynu, a to dokonca na úkor obmedzenia spotreby plynu na trhu inej krajiny. 

Som presvedčený, že sa nám podarí vytvoriť mechanizmy, ktoré zaručia schopnosť dodávať 

požadované množstvo zemného plynu do členských štátov, ktoré vyhlásili stav núdze. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je 

základnou zložkou zásobovania energiou v 

Únii. Veľká časť takéhoto plynu sa do 

Únie dováža z tretích krajín. 

(1) Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je 

základnou zložkou zásobovania energiou v 

Únii vo fáze prechodu k stále väčšiemu 

podielu energie vyrábanej z 

obnoviteľných zdrojov. Veľká časť 

takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích 

krajín. Preto treba bezpečnosť dodávok 

plynu riešiť na úrovni Únie, keďže 

spoločné riešenie prinesie účinnejšiu 

záruku bez toho, aby sa ochromil 

vnútorný trh s energiou a bez toho, aby sa 

na ostatné krajiny preniesli nepriaznivé 

účinky. Súčasná forma politických 

vzťahov s niektorými tretími krajinami 

však neposkytuje žiadnu záruku 

spoľahlivosti a kontinuity dodávok ani 

energetickej bezpečnosti Únie a jej 

členských štátov, a preto treba posilniť 

diverzifikáciu od tretích krajín a vzájomné 

prepojenia medzi členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vážne prerušenie dodávok plynu 

môže mať vplyv na všetky členské štáty, 

Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o 

založení Energetického spoločenstva 

podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. 

Môže aj závažne poškodiť ekonomiku 

Únie a mať významný sociálny dosah, 

najmä na zraniteľné skupiny odberateľov. 

(2) Vážne prerušenie dodávok plynu 

môže mať vplyv na všetky členské štáty, 

Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o 

založení Energetického spoločenstva 

podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. 

Môže aj závažne poškodiť ekonomiku a 

bezpečnosť Únie a mať významný sociálny 

dosah, najmä na zraniteľné skupiny 

odberateľov, akými sú inštalácie s 

nepretržitým tokom prevádzky, najmä v 

krajinách závisiacich od samostatného 

dominantného dodávateľa. Má preto 

zásadný význam diverzifikovať zdroje 

energie, dodávateľov a trasy, aby sa v 

prvom rade predišlo takýmto situáciám a 

aby sa minimalizovali účinky prerušenia 

dodávok, ak sa mu nepodarí zabrániť. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Týmto nariadením sa má zaistiť 

prijatie všetkých potrebných opatrení s 

cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky 

plynu v celej Únii, najmä pre chránených 

odberateľov v prípade náročných 

klimatických podmienok alebo prerušenia 

dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali 

dosiahnuť prostredníctvom nákladovo 

najefektívnejších opatrení a takým 

spôsobom, aby trhy s energiou neboli 

deformované. 

(3) Týmto nariadením sa má zaistiť 

prijatie všetkých potrebných 

nediskriminačných opatrení s cieľom 

zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v 

celej Únii, najmä pre chránených 

odberateľov v prípade náročných 

klimatických podmienok alebo prerušenia 

dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali 

dosiahnuť prostredníctvom nákladovo 

najefektívnejších vnútroregionálnych a 

medziregionálnych opatrení a takým 

spôsobom, aby trhy s energiou neboli 

deformované a aby nebola dotknutá 

minimálna úroveň škôd v prípade 

inštalácií s nepretržitým tokom prevádzky. 

Mal by sa brať do úvahy aj širší kontext 

bezpečnosti dodávok plynu, ktorá by sa 

mala dosahovať aj väčšou diverzifikáciou 

dodávok z tretích krajín, novými 

prepojeniami medzi členskými štátmi a 
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využívaním alternatívnych zdrojov 

energie. zároveň má zásadný význam 

posilniť spoluprácu v oblasti energetickej 

bezpečnosti so susednými krajinami Únie 

so strategickými partnermi. Boli by 

doplnením krokov Únie vrátane 

financovania zvyšovania energetickej 

účinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. 

októbra 2010 o opatreniach na zaistenie 

bezpečnosti dodávky plynu už malo 

významný priaznivý vplyv na situáciu v 

oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, 

a to v zmysle pripravenosti na takúto 

situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú 

členské štáty povinné vypracúvať plány 

vrátane preventívnych a núdzových 

opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy 

dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže 

teraz musia plniť viacero povinností 

týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a 

dodávok plynu. Správa o vykonávaní 

nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 

2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa 

vylepšením uvedeného nariadenia mohla 

ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii. 

(4) Existujúce právne predpisy Únie, 

najmä príslušné prvky tretieho 

energetického balíka a nariadenia (EÚ) č. 

994/2010 Európskeho parlamentu a Rady, 

už mali významný priaznivý vplyv na 

situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok 

plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti 

na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. 

Odkedy sú členské štáty povinné 

vypracúvať plány vrátane preventívnych a 

núdzových opatrení, sú lepšie pripravené 

zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie 

chránené, keďže teraz musia plniť viacero 

povinností týkajúcich sa kapacity 

infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o 

vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z 

októbra 2014 poukázala na oblasti, v 

ktorých by sa vylepšením uvedeného 

nariadenia mohla ďalej posilniť 

bezpečnosť dodávok v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V záujme ochrany energetických 

dodávok do Únie treba diverzifikovať 

energetické zdroje a vybudovať nové 
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prepojenia medzi členskými štátmi. 

Zároveň má zásadný význam posilniť 

spoluprácu v oblasti energetickej 

bezpečnosti so susednými krajinami Únie, 

so strategickými partnermi a tiež medzi 

európskymi inštitúciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V oznámení Komisie „Rámcová 

stratégia odolnej energetickej únie s 

výhľadovou politikou v oblasti zmeny 

klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje 

skutočnosť, že energetická únia je založená 

na solidarite a dôvere, ktoré sú 

nevyhnutnými prvkami energetickej 

bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by 

malo byť posilnenie solidarity a dôvery 

medzi členskými štátmi a mali by sa ním 

zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto 

cieľov, a tým pripraviť pôda na realizáciu 

energetickej únie. 

(6) V oznámení Komisie „Rámcová 

stratégia odolnej energetickej únie s 

výhľadovou politikou v oblasti zmeny 

klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje 

skutočnosť, že energetická únia je založená 

na solidarite a dôvere, ktoré sú 

nevyhnutnými prvkami energetickej 

bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by 

malo byť posilnenie spolupráce, solidarity, 

dôvery a prepojení medzi členskými štátmi 

a mali by sa ním zaviesť opatrenia na 

dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť 

pôda na rýchle založenie a realizáciu 

energetickej únie. 

__________________ __________________ 

14Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru, 

Výboru regiónov a Európskej investičnej 

banke, COM(2015) 80 final. 

14Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru, 

Výboru regiónov a Európskej investičnej 

banke, COM(2015) 80 final. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Bezproblémovo fungujúci vnútorný 

trh s plynom je najlepšou zárukou 

bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a 

obmedzovania vystavenia jednotlivých 

(7) Bezproblémovo fungujúci vnútorný 

trh s plynom pod dohľadom verejných 

regulačných orgánov je najlepšou zárukou 

bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a 
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členských štátov škodlivým vplyvom 

prerušenia dodávok. Ak je ohrozená 

bezpečnosť dodávok členského štátu, 

existuje riziko, že opatrenia prijaté 

jednostranne týmto členským štátom môžu 

ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu 

s plynom a dodávky plynu odberateľom v 

iných členských štátoch. Treba zabezpečiť 

solidaritu a koordináciu v reakcii na krízy 

dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, 

alebo o reakciu na skutočné prerušenia 

dodávok, aby mohol vnútorný trh s 

plynom fungovať aj v prípade 

nedostatočných dodávok. 

obmedzovania vystavenia jednotlivých 

členských štátov škodlivým vplyvom 

prerušenia dodávok. Ak je ohrozená 

bezpečnosť dodávok členského štátu, 

existuje riziko, že opatrenia prijaté 

jednostranne týmto členským štátom môžu 

ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu 

s plynom a spôsobiť dominový efekt 

odberateľom v iných členských štátoch. 

Aby sa členským štátom umožnilo riešiť 

nedostatok ponuky a vnútornému trhu 

fungovať aj v prípade takýchto 

nedostatočných dodávok treba zabezpečiť 

solidaritu a koordináciu na regionálnej 

úrovni a na úrovni Únie v reakcii na krízy 

dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, 

alebo o reakciu na skutočné prerušenia 

dodávok, čo povedie k integrácii 

regionálnych trhov s energiou, . V tejto 

súvislosti by Únia mala ďalej 

diverzifikovať zdroje energie, 

dodávateľov energie a dodávateľských 

trás, ako základnú podmienku 

energetickej bezpečnosti a podporuje, a to 
aj prostredníctvom financovania, projekty 

orientovaných na diverzifikáciu, ktoré sú 

v plnom súlade s právom a zásadami 

Únie, ako aj s dlhodobými cieľmi a 

prioritami politiky Únie, ako sú projekty v 

oblasti infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Možnosti efektívnejších a menej 

nákladných opatrení prostredníctvom 

regionálnej spolupráce neboli dosiaľ plne 

využité. Súvisí to nielen s lepšou 

koordináciou vnútroštátnych 

zmierňujúcich opatrení v núdzových 

situáciách, ale aj vnútroštátnych 

preventívnych opatrení, ako sú 

vnútroštátne skladovanie alebo politiky 

týkajúce sa skvapalneného zemného plynu 

(8) Možnosti efektívnejších a menej 

nákladných opatrení prostredníctvom 

regionálnej spolupráce neboli dosiaľ plne 

využité a je potrebná koncepcia 

regionálnej spolupráce s možnosťou 

stanovenia foriem spolupráce na základe 

konzultácií s členskými štátmi s ohľadom 

na dynamiku odvetvia energetiky. 

Odporúča sa lepšia koordinácia 
vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení v 
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(LNG), ktoré môžu byť v niektorých 

regiónoch strategicky dôležité. 

núdzových situáciách, ale aj vnútroštátnych 

preventívnych opatrení, ako sú 

vnútroštátne skladovanie alebo politiky 

týkajúce sa skvapalneného zemného plynu 

(LNG), ktoré môžu byť v niektorých 

regiónoch strategicky dôležité, a efektívne 

využívanie jestvujúcej infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V duchu solidarity by hlavnou 

zásadou tohto nariadenia mala byť 

regionálna spolupráca, do ktorej sa 

zapájajú orgány verejnej moci aj 

plynárenské podniky, s cieľom 

identifikovať príslušné riziká v každom 

regióne a optimalizovať prínos 

koordinovaných opatrení na zmiernenie 

rizík a na vykonávanie opatrení, ktoré sú 

pre spotrebiteľov v Únii nákladovo 

najefektívnejšie. 

(9) V duchu solidarity by hlavnou 

zásadou tohto nariadenia mala byť 

regionálna spolupráca, do ktorej sa 

zapájajú orgány verejnej moci aj 

plynárenské podniky, s cieľom 

identifikovať príslušné riziká v každom 

regióne a optimalizovať prínos 

koordinovaných opatrení na miestnej, 

regionálnej a cezhraničnej úrovni na 

zmiernenie rizík, konsolidáciu a 

zabezpečenie dodávok plynu a na 

vykonávanie opatrení, ktoré sú pre 

spotrebiteľov v Únii nákladovo 

najefektívnejšie. Regionálna spolupráca 

by mala ďalej posilňovať úlohu, ktorú 

Únia zohráva pri podpore úsilia o 

cezhraničnú spoluprácu, a mala by ju 

sprevádzať silnejšia perspektíva Únie 

umožňujúca využiť všetky dostupné 

dodávky a nástroje na celom vnútornom 

trhu s plynom. Mohlo by sa to uľahčiť 

prostredníctvom hĺbkovej analýzy 

príslušných núdzových zásobovacích 

koridorov na úrovni Únie na základe 

spoločných zdrojov dodávok plynu pre 

skupinu členských štátov. V rámci 

regionálnej spolupráce možno rozvíjať 

existujúce i nové infraštruktúrne projekty, 

aby cezhraničné prepojenia zvyšovali 

bezpečnosť dodávok plynu. Ďalej by sa pri 

vymedzovaní regionálnych skupín mala 

zvážiť možnosť zahrnúť do nich budúce 

členské štáty, ktoré sú zapojené v procese 
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rozširovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Niektorí odberatelia vrátane 

domácností a poskytovateľov základných 

sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a 

môžu si vyžadovať sociálnu ochranu. 

Definovanie takýchto chránených 

odberateľov by nemalo byť v rozpore s 

mechanizmami solidarity v Únii. 

(10) Niektorí odberatelia vrátane 

domácností a poskytovateľov základných 

sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a 

mali by byť chránení aj čo sa týka rýchlo 

rastúcich cien plynu, ktoré sú výsledkom 

krízy dodávok. Definovanie takýchto 

chránených odberateľov by sa malo podľa 

možností ďalej harmonizovať bez toho, 

aby sa oslabili mechanizmy solidarity v 

Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Za bezpečnosť dodávok plynu nesú 

zodpovednosť spoločne a v rámci svojich 

príslušných pôsobností plynárenské 

podniky, členské štáty prostredníctvom 

svojich príslušných orgánov a Komisia. 

Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje 

veľmi úzku spoluprácu týchto strán. 

Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok 

plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, 

ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej 

energie alebo na priemyselné účely, a to 

vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu 

prostredníctvom opatrení na strane 

spotreby, ako sú prerušiteľné zmluvy a 

prechod na iný druh paliva, čo má 

okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a 

dopytu. 

(11) Za bezpečnosť dodávok plynu nesú 

zodpovednosť spoločne a v rámci svojich 

príslušných pôsobností plynárenské 

podniky, členské štáty prostredníctvom 

svojich príslušných národných, 

regionálnych a miestnych orgánov a 

Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si 

vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto 

strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti 

dodávok plynu však môžu zohrávať aj 

odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu 

elektrickej energie alebo na priemyselné 

účely, a to vďaka svojej schopnosti 

reagovať na krízu prostredníctvom opatrení 

na strane spotreby, ako sú prerušiteľné 

zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo 

má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a 

dopytu. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Za bezpečnosť dodávok plynu nesú 

zodpovednosť spoločne a v rámci svojich 

príslušných pôsobností plynárenské 

podniky, členské štáty prostredníctvom 

svojich príslušných národných, 

regionálnych a miestnych orgánov a 

Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si 

vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto 

strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti 

dodávok plynu však môžu zohrávať aj 

odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu 

elektrickej energie alebo na priemyselné 

účely, a to vďaka svojej schopnosti 

reagovať na krízu prostredníctvom opatrení 

na strane spotreby, ako sú prerušiteľné 

zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo 

má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a 

dopytu. 

(11) Za bezpečnosť dodávok plynu nesú 

zodpovednosť spoločne a v rámci svojich 

príslušných pôsobností plynárenské 

podniky, členské štáty prostredníctvom 

svojich príslušných národných, 

regionálnych a miestnych orgánov a 

Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si 

vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto 

strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti 

dodávok plynu však môžu zohrávať aj 

odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu 

elektrickej energie alebo na priemyselné 

účely, a to vďaka svojej schopnosti 

reagovať na krízu prostredníctvom opatrení 

na strane spotreby, ako sú energetická 

účinnosť, prerušiteľné zmluvy a prechod 

na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv 

na rovnováhu ponuky a dopytu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Toto nariadenie by sa malo brať 

do úvahy aj pri prijímaní operačných 

plánov na využívanie EŠIF, aj v kritériách 

financovania projektov z EFSI. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Na účely tohto nariadenia by sa pri 

vymedzovaní regionálnych skupín mali 

(19) Na účely tohto nariadenia by sa pri 

vymedzovaní regionálnych skupín mali 
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zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, 

existujúce a plánované prepojenia a 

kapacita prepojenia medzi členskými 

štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce 

štruktúry regionálnej spolupráce a počet 

členských štátov v regióne, ktorý by mal 

byť obmedzený, aby skupina bola veľká 

len do takej miery, aby ju bolo možné 

riadiť. 

zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, 

existujúce a plánované prepojenia a 

kapacita prepojenia medzi členskými 

štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, miera 

diverzifikácie dodávateľov plynu a 

dodávateľských trás, existujúce štruktúry 

regionálnej spolupráce a počet členských 

štátov v regióne, ktorý by mal byť 

obmedzený, aby skupina bola veľká len do 

takej miery, aby ju bolo možné riadiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Členské štáty by si mali v rámci 

každého regiónu vytvoriť mechanizmy 

spolupráce, aby sa regionálna spolupráca 

dala realizovať. Takéto mechanizmy by sa 

mali vytvoriť dostatočne včas, aby 

umožnili posudzovanie rizík a 

vypracúvanie zmysluplných plánov na 

regionálnej úrovni. Členské štáty sa môžu 

dohodnúť na takom mechanizme 

spolupráce, ktorý bude pre daný región 

najvhodnejší. Komisia by v celkovom 

procese mala zohrávať pomocnú úlohu a 

umožňovať výmenu najlepších postupov na 

zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako 

napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri 

koordinovaní prípravy rôznych 

dokumentov alebo zriadenie účelových 

subjektov. Ak dohoda o mechanizme 

spolupráce neexistuje, vhodný 

mechanizmus spolupráce pre daný región 

môže navrhnúť Komisia. 

(20) Členské štáty by si mali na 

vnútroregionálnej aj medziregionálnej 

úrovni vytvoriť jasné administratívne 

mechanizmy, ktoré by sa uplatňovali v 

núdzových situáciách a na základe 

ktorých by príslušné orgány mohli konať, 

aby sa regionálna spolupráca dala 

realizovať. Takéto mechanizmy by sa mali 

vytvoriť dostatočne včas pri zaistení 

vysokej miery transparentnosti, aby 

umožnili posudzovanie rizík a 

vypracúvanie zmysluplných plánov na 

regionálnej úrovni a zamedzenie 

nespravodlivým nákladom pre 

spotrebiteľov. Členské štáty sa môžu 

dohodnúť na takom mechanizme 

spolupráce, ktorý bude pre daný región 

najvhodnejší, pričom tento mechanizmus 

sa môže upraviť v súlade s dynamikou 

odvetvia energetiky. Komisia by v 

celkovom procese mala stanovovať 

normy, zohrávať pomocnú úlohu a 

umožňovať výmenu najlepších postupov na 

zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako 

napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri 

koordinovaní prípravy rôznych 

dokumentov alebo zriadenie účelových 

subjektov. Ak dohoda o mechanizme 

spolupráce neexistuje, vhodný 

mechanizmus spolupráce pre daný región 
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by mala navrhnúť Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Príslušné orgány daného regiónu 

musia po porade so zainteresovanými 

stranami vypracovať preventívne akčné 

plány a núdzové plány, aby zaručili 

maximálnu pripravenosť a predišli tak 

prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky 

takéhoto prerušenia, ak by taká situácia 

predsa len nastala. Regionálne plány by 

mali zohľadňovať osobitosti každého 

členského štátu. Takisto by mali 

jednoznačne vymedzovať úlohy a 

povinnosti plynárenských podnikov a 

príslušných orgánov. Vnútroštátne 

opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by 

mali v plnom rozsahu zohľadňovať 

regionálne opatrenia stanovené v 

preventívnom akčnom pláne a v núdzovom 

pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa 

pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej 

miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje 

regionálna spolupráca. Plány by mali mať 

technický a operačný charakter a mali by 

pomáhať zabrániť vzniku alebo 

vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať 

jeho následky. Tieto plány by mali 

zohľadňovať bezpečnosť elektrických 

sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi 

energetickej únie v oblasti strategického 

plánovania a oznamovania. 

(23) Príslušné orgány daného regiónu 

musia po porade so zainteresovanými 

stranami vypracovať preventívne akčné 

plány a núdzové plány, aby zaručili 

maximálnu pripravenosť a predišli tak 

prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky 

takéhoto prerušenia, ak by taká situácia 

predsa len nastala. Regionálne plány by 

mali zohľadňovať osobitosti každého 

členského štátu. Takisto by mali 

jednoznačne vymedzovať úlohy a 

povinnosti plynárenských podnikov a 

príslušných orgánov. Vnútroštátne 

opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by 

mali v plnom rozsahu zohľadňovať 

regionálne opatrenia stanovené v 

preventívnom akčnom pláne a v núdzovom 

pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa 

pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej 

miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje 

regionálna spolupráca. Plány by mali mať 

technický a operačný charakter a mali by 

pomáhať zabrániť vzniku alebo 

vystupňovaniu stavu núdze, zmierňovať 

jeho následky a zabrániť vzniku 

neprimeraných nákladov pre 

spotrebiteľov. Tieto plány by mali 

zohľadňovať bezpečnosť elektrických 

sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi 

energetickej únie v oblasti strategického 

plánovania a oznamovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) V prípade krízy dodávok by sa 

účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok 

príležitostí na to, aby na túto situáciu mohli 

reagovať trhovými opatreniami. Keď sa 

trhové opatrenia vyčerpajú a naďalej sú 

nedostatočné, členské štáty by mali spolu 

so svojimi príslušnými orgánmi prijať 

opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie 

účinkov krízy dodávok. 

(25) V prípade krízy dodávok by sa 

účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok 

príležitostí na to, aby na túto situáciu mohli 

reagovať trhovými opatreniami. Keď 

trhové opatrenia nie sú včasné alebo sa 

vyčerpajú a naďalej sú nedostatočné, 

členské štáty by mali spolu so svojimi 

príslušnými orgánmi prijať opatrenia na 

odstránenie alebo zmiernenie účinkov 

krízy dodávok. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Opatrenia na strane dopytu, ako 

napríklad prechod na iné palivo alebo 

znižovanie dodávok plynu pre 

priemyselných veľkoodberateľov v 

hospodársky efektívnom poradí, môžu 

zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 

energetickej bezpečnosti, ak ich možno 

prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať 

dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. 

Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu 

účinného využívania energie, najmä tam, 

kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. 

Zohľadniť sa musí environmentálny vplyv 

navrhovaných opatrení na strane dopytu a 

ponuky, pričom sa podľa možností 

uprednostnia také opatrenia, ktoré majú na 

životné prostredie najmenší vplyv. Zároveň 

treba zohľadniť bezpečnosť dodávok a 

aspekty konkurencieschopnosti. 

(28) Opatrenia na strane dopytu, ako 

napríklad prechod na iné palivo alebo 

znižovanie dodávok plynu pre 

priemyselných veľkoodberateľov v 

hospodársky efektívnom poradí, môžu 

zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní 

energetickej bezpečnosti, ak ich možno 

prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať 

dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. 

Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu 

účinného využívania energie, najmä tam, 

kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. 

Prioritou by mali byť investície zamerané 

na využívanie trvalo udržateľného 

energetického potenciálu na miestnej 

úrovni. Zohľadniť sa musí 

environmentálny vplyv navrhovaných 

opatrení na strane dopytu a ponuky, pričom 

sa podľa možností uprednostnia také 

opatrenia, ktoré majú na životné prostredie 

najmenší vplyv. Zároveň treba zohľadniť 

bezpečnosť dodávok a aspekty 

konkurencieschopnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Preventívne akčné plány a núdzové 

plány by sa mali pravidelne aktualizovať a 

uverejňovať. Mali by podliehať 

partnerskému preskúmaniu. Proces 

partnerského preskúmania umožňuje včas 

zistiť nezrovnalosti a opatrenia, ktoré by 

mohli ohroziť bezpečnosť dodávok v iných 

členských štátoch, a tým zabezpečiť, aby 

plány z rôznych regiónov boli navzájom 

konzistentné. Členským štátom umožňuje 

aj výmenu najlepších postupov. 

(32) Regionálne preventívne akčné 

plány a núdzové plány harmonizované s 

plánmi na vnútroštátnej úrovni sa musia 

pravidelne aktualizovať a uverejňovať. 

Mali by podliehať partnerskému 

preskúmaniu. Proces partnerského 

preskúmania umožňuje včas zistiť 

nezrovnalosti a opatrenia, ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť dodávok v iných 

členských štátoch, a tým zabezpečiť, aby 

plány z rôznych regiónov boli navzájom 

konzistentné. Členským štátom umožňuje 

aj výmenu najlepších postupov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Ako sa preukázalo v záťažovom 

teste z októbra 2014, na zaistenie 

bezpečnosti dodávok v celej Únii a 

udržanie celkových nákladov na minime je 

potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek 

členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by 

sa uplatniť dvojfázový prístup na 

posilnenie solidarity. Po prvé, všetky 

členské štáty, ktoré zaviedli vyššie 

štandardy v oblasti dodávok, by ich mali 

znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s 

plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa 

prvým krokom nedosiahnu potrebné 

dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie 

sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie 

opatrenia na zabezpečenie dodávok pre 

domácnosti, základné sociálne služby a 

zariadenia diaľkového vykurovania v 

členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave 

núdze. Členské štáty by mali identifikovať 

(36) Ako sa preukázalo v záťažovom 

teste z októbra 2014, na zaistenie 

bezpečnosti dodávok v celej Únii a 

udržanie celkových nákladov na minime je 

potrebná solidarita založená na 

regionálnej spolupráci. Táto solidarita by 

sa mala vymedziť na troch úrovniach 

činnosti – dvojstrannej alebo regionálnej, 

medziregionálnej a na úrovni Únie – a 

nemala by sa ponechať len na samotnú 

regionálnu skupinu, ak je potrebný 

konzistentný a jednotný prístup na úrovni 

Únie. Ak sa v ktoromkoľvek členskom 

štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť 

dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. 

Po prvé, všetky členské štáty, ktoré 

zaviedli vyššie štandardy v oblasti 

dodávok, by ich mali znížiť na štandardné 

hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu 

likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom 
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a opísať podrobnosti týchto solidárnych 

opatrení vo svojich núdzových plánoch na 

zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej 

kompenzácie plynárenských podnikov. 

nedosiahnu potrebné dodávky, susedné 

členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, 

by mali aktivovať ďalšie opatrenia na 

zabezpečenie dodávok pre domácnosti, 

základné sociálne služby a zariadenia 

diaľkového vykurovania v členskom štáte, 

ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty 

by mali identifikovať a opísať podrobnosti 

týchto solidárnych opatrení vo svojich 

núdzových plánoch na zabezpečenie 

spravodlivej a rovnocennej kompenzácie 

plynárenských podnikov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Jedným z cieľov Únie je posilňovať 

Energetické spoločenstvo, čím by sa 

zabezpečilo účinné vykonávanie acquis 

Únie v oblasti energetiky, reforiem 

energetického trhu a stimulácie investícií 

do tohto odvetvia prostredníctvom užšej 

integrácie trhov energie Únie a 

Energetického spoločenstva. Patrí tam aj 

zavedenie spoločného krízového riadenia 

prostredníctvom navrhnutia preventívnych 

a núdzových plánov na regionálnej úrovni 

vrátane zmluvných strán Energetického 

spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení 

Komisie o krátkodobej odolnosti európskej 

plynárenskej sústavy z októbra 2014 

odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá 

vnútorného trhu s energiou na tok energie 

medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými 

stranami Energetického spoločenstva. Z 

tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného 

aktu mali určiť potrebné mechanizmy na 

zabezpečenie účinného krízového riadenia 

na hraniciach medzi členskými štátmi Únie 

a zmluvnými stranami, aby sa mohla 

uskutočňovať konkrétna spolupráca s 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou 

Energetického spoločenstva, keď sa riadne 

(41) Jedným z cieľov Únie je posilňovať 

Energetické spoločenstvo, čím by sa 

zabezpečilo účinné vykonávanie acquis 

Únie v oblasti energetiky, reforiem 

energetického trhu a stimulácie investícií 

do tohto odvetvia prostredníctvom užšej 

integrácie trhov energie Únie a 

Energetického spoločenstva. Patrí tam aj 

zavedenie spoločného krízového riadenia 

prostredníctvom navrhnutia preventívnych 

a núdzových plánov na regionálnej úrovni 

vrátane zmluvných strán Energetického 

spoločenstva. Na tento účel by sa mali 

vypracovať prognózy spotreby na 

regionálnej úrovni a dostupných rezerv, 

ktoré by umožnili posilnenie schopnosti 

reagovať v prípade krízy. Okrem toho sa v 

oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti 

európskej plynárenskej sústavy z októbra 

2014 odkazuje na potrebu uplatňovať 

pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok 

energie medzi členskými štátmi Únie a 

zmluvnými stranami Energetického 

spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po 

prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné 

mechanizmy na zabezpečenie účinného 

krízového riadenia na hraniciach medzi 

členskými štátmi Únie a zmluvnými 
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zavedú požadované vzájomné ustanovenia. stranami, aby sa mohla uskutočňovať 

konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou Energetického 

spoločenstva, keď sa riadne zavedú 

požadované vzájomné ustanovenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 43 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(43) Ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje 

o takej situácii mimo Únie, ktorá ohrozuje 

bezpečnosť dodávok jedného alebo 

viacerých členských štátov a ktorá môže 

spustiť mechanizmus včasného varovania 

zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia 

by mala bezodkladne informovať 

Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by 

mala prijať primerané opatrenia v snahe 

upokojiť situáciu. 

(43) Ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje 

o takej situácii mimo Únie, ktorá ohrozuje 

bezpečnosť dodávok jedného alebo 

viacerých členských štátov a ktorá môže 

spustiť mechanizmus včasného varovania 

zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia 

by mala bezodkladne informovať 

Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by 

mala prijať primerané opatrenia v snahe 

upokojiť situáciu. Ak to situácia umožňuje 

a existuje primeraná infraštruktúra, 

Komisia a členské štáty môžu tretím 

krajinám v kríze poskytnúť dočasnú 

pomoc. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) „chránený odberateľ“ je odberateľ v 

domácnosti pripojený k plynárenskej 

distribučnej sieti a v prípade, ak tak 

rozhodne príslušný členský štát, to môže 

byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich 

subjektov: 

(1) „chránený odberateľ“ je odberateľ v 

domácnosti pripojený k plynárenskej 

distribučnej sieti a v prípade, ak tak 

rozhodnú príslušné orgány v rámci 

každého regiónu, to môže byť aj jeden 

alebo viacero nasledujúcich subjektov: 

 

 



 

PE582.277v02-00 18/38 AD\1103547SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) malý alebo stredný podnik, pokiaľ 

je pripojený k plynárenskej distribučnej 

sieti, alebo základná sociálna služba, 

pokiaľ je pripojená k plynárenskej 

distribučnej alebo prepravnej sieti a 

pokiaľ takéto podniky alebo služby 

nepredstavujú spoločne viac ako 20 % 

celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v 

danom členskom štáte, 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) „základná sociálna služba“ je 

zdravotná starostlivosť, pohotovostná alebo 

bezpečnostná služba; 

(2) „základná sociálna služba“ je 

zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, 

starostlivosť o deti, pohotovostná alebo 

bezpečnostná a obranná služba; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a) „malý a stredný podnik“ je 

subjekt, ktorý je napojený na prenosovú 

alebo distribučnú sieť s dostupnou alebo 

plánovanou kapacitou neprekračujúcou 5 

MWh/h; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 3 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b) „príslušný orgán“ je orgán štátnej 

správy alebo národný regulačný orgán 

ako svoj príslušný orgán, ktorý 

zabezpečuje vykonávanie opatrení 

stanovených v tomto nariadení; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – bod 3 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3c) „dovoz z tretích krajín“ je dovoz 

plynu z tretích krajín, ktoré nie sú 

zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia aktívne podporuje 

diverzifikáciu dodávok z tretích krajín, čo 

sa týka zdrojov energie, dodávateľov 

plynu aj plynárenských trás. Na tento účel 

Komisia vytvára podmienky na 

skvalitňovanie prepojení energetickej 

infraštruktúry medzi členskými štátmi a 

na dokončenie prepravných trás plynu 

vymedzených ako prioritné koridory v 

nariadení (EÚ) č. 347/20131a  (nariadenie 

o TEN-E). „Núdzové zásobovacie 

koridory“ sú koncepcia, ktorá doplňuje a 

posilňuje regionálny prístup opísaný v 

prílohe I tohto nariadenia a ktorá 

označuje trasy dodávok plynu do Únie 

identifikované na pomoc členským štátom, 

aby mohli lepšie zmierniť účinky 

možného prerušenia dodávok a/alebo 
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infraštruktúry.  

 _________________ 

 1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 

o usmerneniach pre transeurópsku 

energetickú infraštruktúru, ktorým sa 

zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 

menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 

713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 

715/2009 (Ú. v. ES L 115 25.4.2013, s. 

39). 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia v prípade potreby 

koordinuje činnosti príslušných orgánov na 

regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako sa 

stanovujú v tomto nariadení, okrem iného 

prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre 

plyn uvedenej v článku 14 alebo Skupiny 

pre krízové riadenie uvedenej v článku 11 

ods. 4, najmä v prípade stavu núdze v 

regióne alebo v Únii podľa článku 11 ods. 

1. 

5. Komisia koordinuje činnosti 

príslušných orgánov na regionálnej úrovni 

a na úrovni Únie, ako sa stanovujú v tomto 

nariadení, okrem iného prostredníctvom 

Koordinačnej skupiny pre plyn uvedenej v 

článku 14 alebo Skupiny pre krízové 

riadenie uvedenej v článku 11 ods. 4, 

najmä v prípade stavu núdze v regióne 

alebo v Únii podľa článku 11 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

dodávok, ktoré sa nachádzajú v 

preventívnych akčných plánoch a v 

núdzových plánoch, musia byť presne 

definované, transparentné, proporčné, 

nediskriminačné a overiteľné, nesmú 

neprimerane deformovať hospodársku 

súťaž a narúšať efektívne fungovanie 

vnútorného trhu s plynom, ani nesmú 

6. Preventívne regionálne akčné 

plány a núdzové plány musia vychádzať z 

vnútroštátnych plánov bezpečnosti 

dodávok plynu. Opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti dodávok, ktoré sa nachádzajú 

v preventívnych regionálnych akčných 

plánoch zladených s plánmi na národnej 

úrovni a v núdzových plánoch, musia byť 

presne definované, transparentné, 
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ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu 

iných členských štátov ani Únie ako celku. 

proporcionálne, nediskriminačné, 

overiteľné, udržateľné a v súlade s cieľmi 

Únie v oblasti klímy a energetiky a nesmú 

neprimerane deformovať hospodársku 

súťaž a narúšať efektívne fungovanie 

vnútorného trhu s plynom, ani nesmú 

ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu 

iných členských štátov, regiónov ani Únie 

ako celku. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 7 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) schopnosť uspokojovať dopyt 

chránených odberateľov plynu počas 

prerušenia z najväčším dodávateľom 

plynu; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 18 s 

cieľom zmeniť prílohu I na základe 

kritérií stanovených v prvom pododseku 

tohto odseku, ak si okolnosti vyžadujú 

zmenu regiónu. 

Zloženie regiónov možno prehodnotiť po 

ukončení posúdenia regionálneho rizika, 

preventívneho akčného plánu a 

núdzového plánu, ale najskôr v roku 

2022. Akákoľvek zmena zloženia regióny 

by sa mala uskutočniť prostredníctvom 

revízie tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Príslušný orgán zabezpečí, aby 

každá nová prepravná infraštruktúra 

7. Príslušný orgán zabezpečí, aby každá 

nová prepravná infraštruktúra prispievala k 
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prispievala k bezpečnosti dodávok 

prostredníctvom budovania dobre 

prepojenej siete, v prípade potreby aj 

prostredníctvom dostatočného množstva 

cezhraničných vstupných a výstupných 

bodov v súlade s dopytom trhu a zistenými 

rizikami. Príslušné orgány v posúdení rizík 

určia, či existujú vnútorné prekážky a či sú 

vnútroštátna vstupná kapacita a 

infraštruktúra, najmä prepravné siete, 

schopné prispôsobiť toky plynu na 

celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru 

uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého 

dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej 

najväčšej plynárenskej infraštruktúry na 

celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej 

plynárenskej infraštruktúry spoločného 

záujmu v regióne. 

bezpečnosti dodávok prostredníctvom 

budovania dobre prepojenej siete, v 

prípade potreby aj prostredníctvom 

dostatočného množstva cezhraničných 

vstupných a výstupných bodov v súlade s 

dopytom trhu a zistenými rizikami. 

Príslušné orgány v posúdení rizík určia, či 

existujú vnútorné prekážky a či sú 

vnútroštátna vstupná kapacita a 

infraštruktúra, najmä prepravné siete, 

schopné prispôsobiť toky plynu na 

celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru 

uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého 

dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej 

najväčšej plynárenskej infraštruktúry na 

celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej 

plynárenskej infraštruktúry spoločného 

záujmu v regióne. Počas stavu núdze na 

vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni či 

na úrovni Únie má tok plynu cez 

obojsmernú stálu kapacitu vytvorenú na 

zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu v 

jednom členskom štáte prednosť pred 

tokom plynu cez iné body v systéme. 

Príslušné orgány preskúmajú možnosť 

využiť príležitosti ponúkané v rámci NPE 

– Energetika a EŠIF všeobecne s cieľom 

rozvoja energetickej infraštruktúry v 

regiónoch a primeraných prepojení týchto 

regiónov. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušný orgán vyžaduje od ním 

určených plynárenských podnikov, aby 

prijali opatrenia na zabezpečenie dodávok 

plynu chráneným odberateľom členského 

štátu v každom z týchto prípadov: 

1. Príslušný orgán vyžaduje od 

plynárenských podnikov, ktoré dodávajú 

zemný plyn chráneným odberateľom 

členského štátu, aby prijali opatrenia na 

zabezpečenie dodávok plynu chráneným 

odberateľom členského štátu v každom z 

týchto prípadov: 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty musia najneskôr do 31. 

marca 2017 Komisii oznámiť svoje 

vymedzenie pojmu chránených 

odberateľov, objem ročnej spotreby plynu 

chránených odberateľov a ich 

percentuálny podiel z celkovej ročnej 

konečnej spotreby plynu v danom 

členskom štáte. Ak členský štát zahrnie do 

svojho vymedzenia pojmu chráneného 

odberateľa kategórie uvedené v článku 2 

ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení 

Komisii uvedie objem spotreby plynu 

zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do 

týchto kategórií, a percentuálny podiel 

každej z týchto skupín odberateľov na 

ročnom konečnom použití plynu. 

Príslušné orgány v rámci každého regiónu 
najneskôr do 31. marca 2017 oznámia 

Komisii vymedzenie pojmu chránených 

odberateľov v danom regióne, objem 

ročnej spotreby plynu chránenými 

odberateľmi a ich percentuálny podiel na 

celkovej ročnej konečnej spotrebe plynu v 

príslušných členských štátoch, ako aj to, 

ako by to mohlo ovplyvniť cezhraničné 

toky v regióne. Ak členský štát zahrnie do 

svojho vymedzenia pojmu chráneného 

odberateľa kategórie uvedené v článku 2 

ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení 

Komisii uvedie objem spotreby plynu 

zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do 

týchto kategórií, a percentuálny podiel 

každej z týchto skupín odberateľov na 

ročnom konečnom použití plynu. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány každého regiónu, 

ako sa uvádzajú v prílohe I, spoločne 

vykonajú na regionálnej úrovni posúdenie 

všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť 

dodávok plynu. V posúdení sa zohľadnia 

všetky relevantné riziká, ako sú prírodné 

katastrofy, technologické, obchodné, 

sociálne, politické a iné riziká. Pri 

posúdení rizík sa: 

1. Príslušné orgány každého regiónu, 

ako sa uvádzajú v prílohe I, na základe 

posúdenia rizík pre jednotlivé členské 

štáty v každom regióne spoločne vykonajú 

na regionálnej úrovni posúdenie všetkých 

rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok 

plynu vrátane posúdenia rizík každého 

členského štátu regiónu vrátane 

posúdenia rizika každého členského štátu 

tohto regiónu. V posúdení sa zohľadnia 

všetky relevantné riziká, ako sú prírodné 

katastrofy, technologické, obchodné, 

sociálne, politické a iné riziká. Pri 

posúdení rizík sa najmä: 

 



 

PE582.277v02-00 24/38 AD\1103547SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iia)  neschopnosť uspokojiť 

odhadovaný alebo vyrátaný dopyt 

chránených odberateľov v regióne počas 

prerušenia dodávok od samostatného 

najväčšieho dodávateľa; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušné orgány sa v rámci každého 

regiónu dohodnú na mechanizme 

spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie 

rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto 

článku. Príslušné orgány informujú 

Koordinačnú skupinu pre plyn o 

dohodnutom mechanizme spolupráce pri 

posudzovaní rizík 18 mesiacov pred 

konečným termínom na prijatie posúdenia 

rizík a ich aktualizácií. Komisia môže 

zohrávať pomocnú úlohu pri príprave 

posúdenia rizík, najmä pri vytváraní 

mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné 

orgány v rámci regiónu na mechanizme 

spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný 

región navrhnúť Komisia. 

Príslušné orgány sa v rámci každého 

regiónu dohodnú na mechanizme 

spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie 

rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto 

článku. Príslušné orgány informujú 

Koordinačnú skupinu pre plyn o 

dohodnutom mechanizme spolupráce pri 

posudzovaní rizík 18 mesiacov pred 

konečným termínom na prijatie posúdenia 

rizík a ich aktualizácií. Komisia zohráva 

pomocnú úlohu pri príprave posúdenia 

rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu 

spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci 

regiónu na mechanizme spolupráce 

nedohodnú, vypracuje ho pre daný región 

Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Plynárenské podniky, priemyselní 

odberatelia plynu, príslušné organizácie 

zastupujúce záujmy domácností a 

4. Plynárenské podniky, priemyselní 

odberatelia plynu, príslušné organizácie 

zastupujúce záujmy domácností, 
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priemyselných odberateľov plynu, ako aj 

členské štáty a národný regulačný orgán, 

ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú 

s príslušnými orgánmi a na požiadanie 

poskytujú všetky potrebné informácie na 

posúdenie rizík. 

chránených a priemyselných odberateľov 

plynu, ako aj členské štáty a národný 

regulačný orgán, ak ním nie je príslušný 

orgán, spolupracujú s príslušnými orgánmi 

a na požiadanie poskytujú všetky potrebné 

informácie na posúdenie rizík. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Posúdenie rizík sa po odsúhlasení 

všetkými členskými štátmi v regióne musí 

oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 

1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa 

aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to 

okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie 

rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v 

oblasti investícií, ktoré sú potrebné na 

plnenie štandardu infraštruktúry 

stanoveného v článku 4, ako aj problémy s 

uplatňovaním nových alternatívnych 

riešení v danej krajine. Takisto stavia na 

skúsenostiach získaných prostredníctvom 

simulácie núdzových plánov uvedených v 

článku 9 ods. 2. 

5. Posúdenie rizík sa po odsúhlasení 

všetkými členskými štátmi v regióne musí 

oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 

1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa 

aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to 

okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie 

rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v 

oblasti investícií, ktoré sú potrebné na 

plnenie štandardu infraštruktúry 

stanoveného v článku 4, ako aj problémy s 

uplatňovaním nových alternatívnych 

riešení v danej krajine. Takisto stavia na 

skúsenostiach získaných prostredníctvom 

simulácie núdzových plánov uvedených v 

článku 9 ods. 2. Ak sa príslušné orgány v 

rámci regiónu na posúdení rizík 

nedohodnú, Komisia predloží posúdenie 

rizík pre daný región v spolupráci s 

príslušnými orgánmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány členských štátov 

jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v 

prílohe I, po porade s plynárenskými 

podnikmi, príslušnými organizáciami 

zastupujúcimi záujmy domácností a 

priemyselných odberateľov plynu vrátane 

1. Príslušné orgány členských štátov 

jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v 

prílohe I, po porade s plynárenskými 

podnikmi, príslušnými organizáciami 

zastupujúcimi záujmy domácností, 

chránených a priemyselných odberateľov 
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výrobcov elektrickej energie, a národné 

regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú 

príslušné orgány, spoločne vypracujú: 

plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, 

a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi 

nie sú príslušné orgány, spoločne 

vypracujú súdržný rámec na úrovni Únie: 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) opatrenia na deľbu nákladov 

medzi členskými štátmi v prípadoch, keď 

je odberateľ v jednom členskom štáte 

postihnutý prerušením dodávky plynu a je 

následkom chránených dodávok pre 

odberateľov v druhom členskom štáte 

nútený prejsť na iné palivá (v prípade 

elektrární z plynu na ropu). 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Na základe zlúčenia regionálnych plánov 

preventívnych opatrení a plánov pre stav 

núdze Komisia za konzultácií s 

príslušnými orgánmi, ACER a sieťou 

Entso-g pripraví akčný plán 

preventívnych opatrení a plán pre stav 

núdze na úrovni Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Účelom preventívneho akčného plánu a 

núdzového plánu je pomôcť zmapovať v 

Únii riziká a potenciál zmiernenia rizík, 
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diferencovať opatrenia medzi príslušnými 

regiónmi, ako aj zhodnotiť osobitné 

potreby každého regiónu v porovnaní s 

ostatnými regiónmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušné orgány sa v rámci každého 

regiónu dohodnú na mechanizme 

spolupráce dostatočne včas s cieľom 

vypracovať plány, umožniť ich oznámenie, 

ako aj oznámenie aktualizovaných plánov. 

Príslušné orgány sa pamätajúc na zásadu 

európskej územnej spolupráce Únie v 

rámci každého regiónu dohodnú na 

mechanizme spolupráce dostatočne včas s 

cieľom vypracovať plány, umožniť ich 

oznámenie, ako aj oznámenie 

aktualizovaných plánov. 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Príslušné orgány pravidelne informujú 

Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku 

dosiahnutom pri prípravách a prijímaní 

preventívnych akčných plánov a 

núdzových plánov. Príslušné orgány 

informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o 

dohodnutom mechanizme spolupráce 18 

mesiacov pred konečným termínom na 

prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia 

môže zohrávať pomocnú úlohu pri 

príprave plánov, najmä pri vytváraní 

mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné 

orgány v rámci regiónu na mechanizme 

spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný 

región navrhnúť Komisia. Príslušné 

orgány zabezpečia pravidelné 

monitorovanie vykonávania týchto plánov. 

Príslušné orgány pravidelne informujú 

Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku 

dosiahnutom pri prípravách a prijímaní 

preventívnych akčných plánov a 

núdzových plánov. Príslušné orgány 

informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o 

dohodnutom mechanizme spolupráce 18 

mesiacov pred konečným termínom na 

prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia 

zohráva pomocnú úlohu pri príprave 

posúdenia rizík všeobecne, a najmä pri 

vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa 

príslušné orgány v rámci regiónu na 

mechanizme spolupráce nedohodnú, 

vypracuje ho pre daný región Komisia. 

Príslušné orgány zabezpečia pravidelné 

monitorovanie vykonávania týchto plánov. 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Na žiadosť príslušného orgánu sa môže 

vylúčiť uverejnenie konkrétnych častí 

preventívneho akčného plánu a 

núdzového plánu. V takomto prípade 

príslušný orgán poskytne Komisii 

podrobný súhrn plánov ich sprístupnenia 

verejnosti. Súhrn obsahuje aspoň všetky 

hlavné prvky plánov v súlade s prílohou 

V, aby sa účastníkom trhu poskytli 

dostatočné informácie na splnenie 

požiadaviek tohto nariadenia. Úplné 

verzie týchto plánov sú prístupné 

príslušným orgánom z ostatných regiónov, 

Komisii a Agentúre pre spoluprácu 

regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(ACER). 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Preventívny akčný plán sa od 1. 

marca 2019 aktualizuje každé štyri roky, 

pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie, 

alebo na žiadosť Komisie. Aktualizovaný 

plán zohľadňuje aktualizované posúdenie 

rizík a výsledky skúšok vykonaných v 

súlade s článkom 9 ods. 2. Na 

aktualizovaný plán sa uplatňuje článok 7 

ods. 3 až 7. 

6. Preventívny akčný plán sa od 1. 

marca 2019 aktualizuje aspoň každé štyri 

roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú 

častejšie, alebo na žiadosť Komisie. 

Aktualizovaný plán zohľadňuje 

aktualizované posúdenie rizík a výsledky 

skúšok vykonaných v súlade s článkom 9 

ods. 2. Na aktualizovaný plán sa uplatňuje 

článok 7 ods. 3 až 7. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) stanovuje, akým spôsobom môžu 

trhové opatrenia prispieť k zvládnutiu 

situácie na úrovni pohotovosti a k 

zmierneniu situácie v stave núdze; 

h) stanovuje, akým spôsobom môžu 

trhové opatrenia, napríklad otvorenie 

dobrovoľného kolektívneho nákupu alebo 

aktivácie spoločných virtuálnych zásob 

plynu, prispieť k zvládnutiu situácie na 

úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie 

na úrovni núdze; 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – bod j a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) stanovuje postupy pre prípad 

zlyhania dodávok plynu vo viacerých 

členských štátoch súčasne a postupy v 

prípade zníženia rezerv v členskom štáte v 

dôsledku ich využívania ako kompenzácie 

v zmysle zásady solidarity; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade, že príslušný orgán 

vyhlási ktorúkoľvek z úrovní krízovej 

situácie uvedených v odseku 1, informuje o 

tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej 

všetky potrebné informácie, najmä 

informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa 

prijať. V prípade stavu núdze, ktorý môže 

mať za následok žiadosť o poskytnutie 

pomoci od Únie a jej členských štátov, 

príslušný orgán daného členského štátu o 

tom bezodkladne informuje Koordinačné 

centrum Komisie pre reakcie na núdzové 

situácie. 

2. V prípade, že príslušný orgán 

vyhlási ktorúkoľvek z úrovní krízovej 

situácie uvedených v odseku 1, informuje o 

tom bezodkladne Komisiu a príslušné 

orgány v danom regióne a poskytne im 

všetky potrebné informácie, najmä 

informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa 

prijať. V prípade stavu núdze, ktorý môže 

mať za následok žiadosť o poskytnutie 

pomoci od Únie a jej členských štátov, 

príslušný orgán daného členského štátu o 

tom bezodkladne informuje Koordinačné 

centrum Komisie pre reakcie na núdzové 

situácie. 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. V prípade, že existuje konkrétna, 

závažná a spoľahlivá informácia o tom, že 

by mohlo dôjsť k situácii, ktorá 

pravdepodobne výrazne zhorší stav 

dodávok (včasné varovanie) v tretej 

krajine, Komisia vykoná vonkajšiu 

činnosť v súlade so súborom priorít 

stanovených v záveroch Rady o diplomacii 

v oblasti energetiky z 20. júla 2015 v 

spolupráci s tretími krajinami, okrem 

iného prostredníctvom účasti na 

konzultáciách, poskytovania mediačných 

služieb a vyslania osobitných jednotiek, ak 

je to potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10 a 

 Núdzové zásobovacie koridory 

 1.  Úlohy stanovené v tomto článku 

vykonáva ENTSO pre plyn od 1. 

novembra 2017. 

 2. Vykonáva celoúniovú simuláciu 

scenárov prerušenia dodávok a 

infraštruktúry. Tieto scenáre určí ENTSO 

pre plyn po porade s Koordinačnou 

skupinou pre plyn. Príslušné orgány 

poskytnú ENTSO pre plyn údaje potrebné 

na simulácie, ako sú hodnoty dopytu v 

čase dennej špičky, domáce výrobné 

kapacity a opatrenia na strane dopytu. 

 Vykoná identifikáciu a preskúmanie 



 

AD\1103547SK.doc 31/38 PE582.277v02-00 

 SK 

núdzových zásobovacích koridorov, čím 

doplní regionálny prístup opísaný v 

prílohe I, podľa ktorého plyn môže prúdiť 

medzi regiónmi tak, aby sa zabránilo 

fragmentácii vnútorného trhu s plynom. 

Výsledky tohto preskúmania a návrh 

núdzových zásobovacích koridorov sa 

preskúmajú v koordinačnej skupine pre 

plyn. 

 Celoúniová simulácia a núdzové 

zásobovacie koridory sa aktualizujú každé 

tri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú 

častejšie. 

 3. V prípade stavu núdze 

vyhláseného jedným alebo viacerými 

príslušnými orgánmi členské štáty na 

núdzových zásobovacích koridoroch 

zabezpečia, aby boli poskytované všetky 

podstatné informácie, pokiaľ ide o 

dodávky plynu, najmä dostupné množstvo 

plynu, možné spôsoby a zdroje na 

prepravu plynu členským štátom, ktoré 

vyhlásili núdzový stav. Členské štáty na 

núdzových zásobovacích koridoroch 

zabezpečia, aby žiadne opatrenia nebránili 

dodávke plynu do členských štátov, ktoré 

vyhlásili núdzový stav. 

 4. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 18 s 

cieľom určiť tieto núdzové zásobovacie 

koridory. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na žiadosť príslušného orgánu, 

ktorý vyhlásil stav núdze, a po overení v 

súlade s článkom 10 ods. 5 môže Komisia 

vyhlásiť regionálny stav núdze alebo stav 

núdze v Únii. Na žiadosť aspoň dvoch 

príslušných orgánov, ktoré vyhlásili stav 

núdze, a po overení v súlade s článkom 10 

1. Na žiadosť príslušného orgánu, 

ktorý vyhlásil stav núdze, a po overení v 

súlade s článkom 10 ods. 5 môže Komisia 

vyhlásiť stav núdze pre osobitne 

zasiahnutý región alebo Úniu. Na žiadosť 

aspoň dvoch príslušných orgánov, ktoré 

vyhlásili stav núdze, a po overení v súlade 
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ods. 5 a v prípade, že sú dôvody stavu 

núdze prepojené, Komisia vyhlási, podľa 

situácie, regionálny stav núdze alebo stav 

núdze v Únii. Vo všetkých prípadoch 

Komisia zhromaždí stanoviská, pričom 

využije komunikačné prostriedky 

najvhodnejšie pre danú situáciu, a riadne 

zohľadní všetky relevantné informácie od 

iných príslušných orgánov. Keď Komisia 

usúdi, že dôvody regionálneho stavu núdze 

alebo stavu núdze v Únii pominuli a stav 

núdze už nie je opodstatnený, Komisia 

vyhlási koniec regionálneho stavu núdze 

alebo stavu núdze v Únii. V každom 

prípade Komisia svoje rozhodnutie 

odôvodní a informuje o ňom Radu. 

s článkom 10 ods. 5 a v prípade, že sú 

dôvody stavu núdze prepojené, Komisia 

vyhlási, podľa situácie, regionálny stav 

núdze alebo stav núdze v Únii. Vo 

všetkých prípadoch Komisia zhromaždí 

stanoviská, pričom využije komunikačné 

prostriedky najvhodnejšie pre danú 

situáciu, a riadne zohľadní všetky 

relevantné informácie od iných príslušných 

orgánov. Keď Komisia usúdi, že dôvody 

regionálneho stavu núdze alebo stavu 

núdze v Únii pominuli a stav núdze už nie 

je opodstatnený, Komisia vyhlási koniec 

regionálneho stavu núdze alebo stavu 

núdze v Únii. V každom prípade Komisia 

svoje rozhodnutie odôvodní a informuje o 

ňom Radu. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. V kontexte budúcej energetickej 

Únie má bezpečnosť dodávok energie 

osobitný význam. Členské štáty pri rozvoji 

svojich politík v oblasti energetiky 

koordinujú činnosť so svojimi susedmi a 

spolupracujú s nimi. Komisia na ten účel 

preskúma, ako by bolo možné zjednodušiť 

súčasnú architektúru národných 

preventívnych a núdzových opatrení, a to 

na regionálnej úrovni, ako aj na úrovni 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prvý pododsek sa uplatňuje na základné 

sociálne služby a zariadenia diaľkového 

vykurovania v takom rozsahu, v akom sa 

Prvý pododsek sa uplatňuje na základné 

sociálne služby a zariadenia diaľkového 

vykurovania v takom rozsahu, v akom sa 
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na ne vzťahuje vymedzenie pojmu 

chránených odberateľov v príslušnom 

členskom štáte. 

na ne vzťahuje vymedzenie pojmu 

chránených odberateľov v príslušnom 

regióne. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa dotknuté členské štáty 

nedokážu dohodnúť na okolnostiach 

odôvodňujúcich obnovenie dodávok pre 

iných odberateľov ako domácnosti, 

základné sociálne služby a zariadenia 

diaľkového vykurovania, Komisia po 

konzultácii s Koordinačnou skupinou pre 

plyn a v súlade s článkom 10 ods. 1 

predloží posúdenie štandardu dodávok v 

členských štátoch, ktoré vyhlásili stav 

núdze v rámci krízovej situácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Technické, právne a finančné 

mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa 

dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú 

priamo vzájomne prepojené a opísané v 

núdzových plánoch svojich príslušných 

regiónov. Takéto mechanizmy sa môžu 

okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa 

majú uplatňovať, použitia prepojovacích 

vedení vrátane obojsmernej kapacity, 

objemu plynu a pokrytia kompenzačných 

nákladov. Pri vykonávaní povinnosti 

stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú 

trhové opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, 

že technické, právne a finančné 

mechanizmy potrebné na uplatňovanie 

odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný 

núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom 

4. Technické, právne a finančné 

mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa 

dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú 

priamo vzájomne prepojené a opísané v 

núdzových plánoch svojich príslušných 

regiónov. Pre každé z regionálnych 

zoskupení Komisia pripraví minimálny 

rámec pre navrhnuté mechanizmy, ktoré 

sa budú okrem iného týkať cien plynu, 

ktoré sa majú uplatňovať, použitia 

prepojovacích vedení vrátane zaručenej 

dostupnosti obojsmernej kapacity, objemu 

plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. 

Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v 

odseku 3 sa uprednostňujú trhové 

opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, že 

technické, právne a finančné mechanizmy 
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aktualizovať. potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa 

zmenia, musí sa príslušný núdzový plán 

zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. 

Komisia pripraví vzor dojednaní o 

solidarite vrátane vzorových doložiek a 

uverejní ho. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Odsek 2 sa uplatňuje od 1. marca 

2019. 

5. Odsek 2 sa uplatňuje od 1. októbra 

2018. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak sa členským štátom nepodarí 

dohodnúť sa na potrebných technických, 

právnych a finančných mechanizmoch, 

Komisia môže navrhnúť rámec takýchto 

opatrení vo svojom stanovisku a v 

rozhodnutí o plánoch. 

6. Ak sa členské štáty nedohodnú na 

potrebných technických, právnych a 

finančných mechanizmoch, Komisia 

vypracuje rámec takýchto opatrení vo 

svojom stanovisku a rozhodnutí o plánoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – bod vi 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

vi) podmienky na pozastavenie 

dodávok plynu. 

vi) podmienky na opätovné 

prerokovanie a pozastavenie dodávok 

plynu. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 
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Článok 13 – odsek 6 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) príslušnému orgánu a Komisii 

bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave 

zmluvy o dodávkach plynu s trvaním viac 

než 1 rok uzavreté alebo upravené po 

[Úrad pre publikácie: vložte, prosím, 

dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu s 

inými zmluvami s tým istým dodávateľom 

alebo jeho pridruženými spoločnosťami 

prekračujú prahovú hodnotu 8 miliárd 

kubických metrov alebo zabezpečujú viac 

ako 40 % ročnej spotreby zemného plynu v 

dotknutom členskom štáte. Oznamovacia 

povinnosť sa nevzťahuje na úpravy 

týkajúce sa iba ceny plynu. Oznamovacia 

povinnosť sa vzťahuje aj na všetky 

obchodné dohody týkajúce sa plnenia 

zmluvy o dodávkach plynu. 

b) príslušnému orgánu a Komisii 

bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave 

zmluvy o dodávkach plynu s tým istým 

dodávateľom z tretej krajiny alebo s jeho 

pridruženými spoločnosťami s trvaním 

viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po 

[Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], 

ktoré samostatne alebo spolu so zmluvami 

iných plynárenských podnikov na tom 

istom trhu s tým istým dodávateľom alebo 

jeho pridruženými spoločnosťami 

prekračujú prahovú hodnotu 8 miliárd 

kubických metrov alebo zabezpečujú viac 

ako 40 % ročného dovozu plynu z tretích 

krajín do dotknutého členského štátu. 

Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na 

ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa 

vzťahuje aj na všetky obchodné dohody 

týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach 

plynu. Na tento účel národné regulačné 

orgány každoročne monitorujú štruktúru 

ponuky na trhu a informujú príslušné 

plynárenské podniky, keď sa prekročí 

prah 40 %. Táto informácia sa každý rok 

oznámi najneskôr 1. júna vždy na rok 

nasledujúci po roku, za ktorý sa prahová 

hodnota vypočítala. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. V prípade, že sa pri posudzovaní 

zmlúv o dodávkach plynu predložených v 

súlade s písmenom b odseku 6 a s 

odsekom 7 zistia akékoľvek ustanovenia v 

rozpore s právom Únie, Komisia o tom 

informuje príslušný subjekt aj príslušný 

orgán a vyžiada si také zmeny v zmluve, 

aby sa odstránili ustanovenia, ktoré sú v 
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rozpore s právom Únie. Daný subjekt 

alebo príslušný orgán môže prizvať 

Komisiu, aby sa zúčastnila diskusie 

zameranej na odstránenie nesúladov s 

právom Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Komisia zohľadní informácie 

prijaté podľa tohto článku pri príprave 

zoznamu osvedčených postupov a 

protiprávnych ustanovení pre potreby 

príslušných orgánov a národných 

podnikov. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Koordinačná skupina pre plyn je 

zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu 

opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok 

plynu. Skupinu tvoria zástupcovia 

členských štátov, najmä ich príslušné 

orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu 

regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a 

zastupiteľské subjekty príslušného 

priemyselného odvetvia a príslušných 

odberateľov. Komisia po porade s 

členskými štátmi rozhodne o zložení 

skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú 

reprezentatívnosť. Skupine predsedá 

Komisia. Skupina prijme svoj rokovací 

poriadok. 

1. Koordinačná skupina pre plyn je 

zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu 

opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok 

plynu. Skupinu tvoria zástupcovia 

členských štátov, najmä ich príslušné 

orgány, miestne a regionálne orgány, ako 

aj Agentúra pre spoluprácu regulačných 

orgánov v oblasti energetiky (ďalej len 

„agentúra“), ENTSO pre plyn a 

zastupiteľské subjekty príslušného 

priemyselného odvetvia a príslušných 

odberateľov. Komisia po porade s 

členskými štátmi rozhodne o zložení 

skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú 

reprezentatívnosť. Skupine predsedá 

Komisia. Skupina prijme svoj rokovací 

poriadok. 
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Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V článku 3 ods. 2 druhej vete, 

článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, 

článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), 

článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 

1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a 

c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 

ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a 

článku 12 sa stanovujú povinnosti pre 

členské štáty voči zmluvným stranám 

Energetického spoločenstva, a to podľa 

nasledujúceho postupu: 

1. V článku 3 ods. 2 druhej vete, 

článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, 

článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), 

článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 

1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a 

c), článku 9 ods. 1 písm. j), ja) a m), článku 

9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 

a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre 

členské štáty voči zmluvným stranám 

Energetického spoločenstva, a to podľa 

nasledujúceho postupu: 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V prípade uplatňovania zásady 

solidarity uvedenej v článku 12 zmluvné 

strany Energetického spoločenstva 

poskytnú orgánom susedných členských 

štátov dostatočné informácie v súlade s 

článkom 13. 
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