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Všeobecné hodnotenie návrhu:

Cieľom návrhu je zaviesť európske nástroje na zlepšenie spolupráce a posilnenie fungovania 
vnútorného trhu prostredníctvom koordinácie činnosti prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
a harmonizáciou pravidiel pre prevádzkovateľov zásobníkov. Cieľom návrhu je taktiež zvýšiť 
transparentnosť a posilniť dlhodobé perspektívy, aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok 
zemného plynu a investičné plánovanie a aby sa predchádzalo závažným prerušeniam 
dodávok. Spravodajca sa v zásade pripája k týmto cieľom.

- Spravodajca je presvedčený, že pri skúmaní návrhu nariadenia je nutné pamätať na ochranu 
spotrebiteľov prijatím transparentných a sociálne primeraných opatrení. Hoci sa nariadenie 
týka technických opatrení zameraných na vytvorenie technického regulačného rámca pre 
prístup ku sieťam, treba stanoviť aj mechanizmy na ochranu spotrebiteľov. Komisia kladie 
otázku, či treba koncových užívateľov vrátane zraniteľných odberateľov vystaviť kolísaniu 
cien, a ak áno, ako, a uzatvára, že túto otázku možno riešiť buď prostredníctvom smernice 
o zemnom plyne (čl. 3 týkajúci sa povinností služby vo verejnom záujme) alebo 
prostredníctvom osobitných vnútroštátnych opatrení, ktoré by museli byť v súlade s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia je tiež znepokojená mierou 
koncentrácie veľkoobchodného a maloobchodného trhu, nevenuje sa však príznačnej 
vlastnosti trhu, ktorou je integrácia maloobchodu s veľkoobchodom so zemným plynom 
a výrobou elektrickej energie, ktorá môže napevno ukotviť pozície dominantných spoločností. 
Na európskych trhoch čoraz častejšie dominujú integrované spoločnosti vykonávajúce 
činnosť tak vo veľkoobchodnom, ako aj v maloobchodnom meradle, ktoré pôsobia na trhu 
elektrickej energie aj zemného plynu.

- Vyjadrujeme tiež znepokojenie nad tým, že neboli riadne zohľadnené rozdiely medzi 
členskými štátmi, čo sa týka úrovne implementácie súčasného druhého energetického balíka. 
Vzhľadom na to, že sa zatiaľ v plnej miere nepresadilo druhé kolo liberalizácie, boli by 
podmienky na zabezpečenie realizácie tretieho balíka otázne. Prijatie ďalších opatrení by tak 
mohlo byť zdrojom právnej neistoty. Bolo by potrebné nájsť popri postupoch používaných 
v prípade porušení právnych predpisov aj praktické prostriedky na zabezpečenie realizácie.

I. spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravnej sústavy: vytvorenie Európskej siete 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn (ENTSOG) ako štruktúry poverenej povinnými 
úlohami je dôležitý krok vpred. 

i) Rovnováha právomocí medzi sieťou ENTSOG, národnými regulačnými orgánmi 
a agentúrou: Domnievame sa, že treba podrobnejšie zanalyzovať, či takto široko vymedzená 
oblasť spolupráce (prijatie harmonizovaných technických a trhových predpisov zahŕňajúcich 
pravidlá bezpečnosti, ale aj pravidlá obchodovania, koordináciu prevádzky siete, prijatie 
desaťročného investičného plánu, uverejnenie plánov rozvoja sietí) vychádza  z kompetencií 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy alebo či by ju lepšie nezabezpečili národné regulačné 
orgány. 
V tejto súvislosti sa domnievame, že zriadenie agentúry je zásadným krokom smerom 
k integrovanému trhu, pričom jej právomoci by mohli byť posilnené tak, aby schvaľovala 
bezpečnostné a prevádzkové normy vypracované sieťou ENTSOG, aby monitorovala 
a skúmala iniciatívy prevádzkovateľov prepravných sietí týkajúce sa regionálnej spolupráce 
a aby koordinovala prípravu desaťročného investičného plánu.
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Domnievame sa, že činnosť siete ENTSOG – ako určitej formy „spoluregulácie“ paralelnej 
k činnosti Európskej komisie – by sa mala obmedziť na technické otázky týkajúce sa prístupu 
tretích strán k sieti, bezpečnosti a spoľahlivosti, pravidiel interoperability a prevádzkových 
postupov.      

ii) Účasť  iných prevádzkovateľov a zúčastnených strán na trhu so zemným plynom: niektoré 
pravidlá sa týkajú nielen technických otázok, ale aj otázok súvisiacich s trhom (pravidlá 
transparentnosti, pravidlá obchodovania, trhové predpisy). Mali by sa navrhnúť ďalšie 
ustanovenia, ktorými sa zabezpečia riadne, systematické a predchádzajúce konzultácie so 
zúčastnenými stranami o otázkach súvisiacich s trhom, a to za účasti združenia EASEE pre 
plyn. 

II. Integrácia trhu prostredníctvom regionálnych iniciatív: nový regulačný rámec 
podporuje a koordinuje regionálne iniciatívy medzi prevádzkovateľmi prepravnej sústavy 
a regulačnými orgánmi, aby sa zabezpečila optimálna správa siete a primerané plánovanie 
a realizácia investícií.
i) Potrebný krok k integrovanému vnútornému trhu? Domnievame sa, že rozsah regionálnej 
spolupráce nie je jasne vymedzený, aj keď je to dôležitý krok k integrovanému vnútornému 
trhu. Obzvlášť si uvedomujeme znepokojenie niektorých poslancov EP ohľadne skutočného 
nedostatočného pripojenia viacerých regiónov Európy, čím vznikajú tzv. energetické ostrovy, 
ako aj potrebu pripojiť „energetické ostrovy“, ako napr. pobaltské štáty, ktoré zatiaľ nie sú 
pripojené do plynárenskej prepravnej sústavy. Ďalšie znepokojenie sa týka vymedzenia úlohy 
agentúry, pokiaľ ide o iniciatívy prevádzkovateľov prepravnej sústavy súvisiace s regionálnou 
spoluprácou.  
ii) Ako môže nariadenie prispieť k praktickej realizácii „regionálnych iniciatív“? Návrhy 
Komisie možno posilniť prostredníctvom týchto opatrení: v prvom rade zriaďovaním miest 
komplexného vybavenia užívateľov (jedno kontaktné miesto), ktoré by na regionálnej úrovni 
zabezpečovali obchodné činnosti v mene viacerých prevádzkovateľov prepravnej sústavy 
a neskôr vytvorením regionálnych prevádzkovateľov.

III. Bezpečnosť dodávok: Spravodajca považuje za nevyhnutné preskúmať ustanovenia 
nariadenia z hľadiska bezpečnosti dodávok.

- Plánovanie investícií:  podľa navrhovaného nariadenia vypracuje sieť ENTSOG desaťročný 
– dobrovoľný – plán rozvoja siete na úrovni EÚ. 
i) Potreba stanoviť záväznosť investičného plánu rozvoja: Domnievame sa, že ak chceme, aby 
boli tieto plány účinné, mali by podliehať schváleniu zo strany národných regulačných 
orgánov – čiže nemali by iba byť predkladané agentúre na vyjadrenie stanoviska – a mali by 
byť prísne monitorované. Taktiež je potrebné vyjasniť koordináciu medzi vnútroštátnymi, 
regionálnymi a európskymi plánmi. 
ii) Investičné plány musia rovnako vypracúvať všetci prevádzkovatelia prepravnej sústavy bez 
ohľadu na štruktúry trhu prijaté s konečnou platnosťou v smernici (oddelenie vlastníctva,  
ISO alebo iné riešenie). 

- Prístup k zásobníkom: Regulačný rámec pre prevádzkovateľov zásobníkov by sa 
harmonizoval podľa osvedčených postupov a usmernení, ktoré už stanovila skupina ERGEG. 
Súčasné ustanovenia platného nariadenia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravnej sústavy by 
sa rozšírili na prevádzkovateľov zásobníkov, aby sa vytvoril jednotný postup, pokiaľ ide 
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o prístup tretích strán k zásobníkom a terminálom LNG. V tejto oblasti nariadenie ustanovuje: 
i) ako musia prevádzkovatelia zásobníkov/systémov LNG poskytovať služby prístupu tretím 
stranám, ako prideľovať kapacitu a riadiť preťaženie ii) požiadavky transparentnosti; iii) 
opatrenia, ako umožniť rozvoj kapacity zásobníka/LNG terminálu na sekundárnom trhu. 

i) Domnievame sa, že pravidlá prístupu k zásobníkom nesmú ohroziť dlhodobú bezpečnosť 
dodávok. K ustanoveniam článku 5a treba pridať ustanovenie, ktorým sa zavedú určité 
bezpečnostné opatrenia.
ii) Pravidlá riadenia preťaženia, ktoré uplatňujú prevádzkovatelia prepravnej sústavy, 
zásobníkov a zariadení LNG (na základe prerušiteľnej kapacity  a každodenného prístupu) by 
mali byť jasne stanovené a mali by zohľadňovať prinajmenšom dlhodobé zmluvy 
a mechanizmy pružnosti. (Jeden z poslancov EP vyjadril názor, že napr. v prípade 
dlhotrvajúceho chladného obdobia by opatrenia týkajúce sa oddelenia vlastníctva, ako aj 
prístupu k zásobníkom mohli narušiť fungovanie trhu so zemným plynom, znížiť presnosť 
dlhodobých predpovedí a oslabiť koordináciu všetkých prevádzkovateľov.)     

IV. Požiadavky transparentnosti: navrhovaným nariadením sa rozširujú už platné 
požiadavky pre prevádzkovateľov prepravných sústav tak, aby sa vzťahovali aj na komerčné 
zásoby plynu (každodenné uverejňovanie množstva pracovného plynu v zariadení), 
predpovede dopytu a ponuky, náklady na vyvažovanie siete a obchodovanie. Pre 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy platia aj nové ustanovenia týkajúce sa ex-ante a ex-post 
informácií o ponuke a dopyte vychádzajúce z nominácií, predpovedí a uskutočnených 
prítokov do sústavy a odtokov z nej, ako aj opatrení prijatých na vyvažovanie sústavy.

Aj keď tieto opatrenia predstavujú dôležitý míľnik v úsilí o vyššiu transparentnosť trhu, ktorá 
by bola prínosom pre všetkých účastníkov trhu, a aj keď je právo prístupu legitímne, 
domnievame sa, že zverejňovanie transakcií so zemným plynom je dosť citlivé a mohlo by 
oslabiť konkurenčné výhody európskych plynárenských spoločností. Rozsah týchto opatrení 
bude nutné dôkladne preskúmať.

V. Inštitucionálne aspekty: Návrh stanovuje prijatie povinných „usmernení“ zo strany 
Komisie prostredníctvom „komitologického“ postupu v týchto hlavných oblastiach: 
i) Komitológia v súvislosti s činnosťami siete ENTSOG: ak bude úlohou siete ENTSOG 
vypracovať predpisy, Komisia môže za presne stanovených okolností zasiahnuť, pokiaľ by sa 
predpokladalo, že technické alebo trhové predpisy, ktoré prijme ENTSOG, nezaručia 
nediskrimináciu, účinnú hospodársku súťaž a efektívne fungovanie služby. 
Zdá sa, že použitie komitologického postupu vyplynie z toho, ako Komisia zhodnotí a posúdi 
fungovanie trhu, a preto rozsah použitia nemožno stanoviť vopred. Mohlo by to byť zdrojom 
právnej neistoty vzhľadom na to, že tieto usmernenia môžu mať ďalšie závažné dôsledky, 
keďže môžu slúžiť ako právny základ na začatie budúcich konaní pri porušení predpisov zo 
strany Komisie voči členským štátom.    
ii) Komitológia v súvislosti s prijímaním usmernení (čl. 9): na účely stanovenia podrobností 
týkajúcich sa služieb prístupu tretím stranám, mechanizmov prideľovania kapacity, metodiky 
stanovenia taríf a pravidiel vyvažovania.
Vo všeobecnosti sa zdá, že pomerne veľký počet ustanovení by delegoval právomoci na 
Komisiu, a tým by sa obmedzili spolurozhodovacie právomoci Európskeho parlamentu. Aj 
keď by mal EP vyššiu kontrolu, treba dôkladne preskúmať rozsah prijímania usmernení 
podliehajúcich komitológii.
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So zreteľom na veľký rozsah tematických oblastí, ktorých sa týka prijatie usmernení, a na 
nepresný význam pojmu „nepodstatné prvky“ sa navrhuje, aby Komisia stanovila zoznam 
tematických oblastí v spolupráci s navrhovanou agentúrou (ACER) a aby určila prioritné 
oblasti. Taktiež sa navrhuje, aby usmernenia podliehali hodnoteniam vplyvu regulácie, ktoré 
vykonajú Komisia a agentúra ACER.

Na prvej výmene názorov s tieňovými spravodajcami a vo výbore ITRE sme zaznamenali 
tieto ďalšie problematické otázky:  prístup k sieti pre MSP; identifikácia veľkých spoločností, 
ktoré bránia integrácii trhu EÚ; identifikácia stratégií ovládnutia trhu; potreba zabezpečiť 
úplnú transparentnosť – podľa vzoru trhu USA – s poskytovaním informácií o kapacite 
v reálnom čase.
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