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Prehľad

1. Návrh Komisie o zriadení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov je veľmi 
dôležitý pre úspech tretieho energetického balíka. V správe Aleja Vidala-Quadrasa o 
vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou 
(2007/2089(INI)) Parlament prejavil svoj pevný záväzok vytvoriť silný a účinný 
európsky regulačný orgán s potrebnými právomocami na prekonanie tých problémov, 
ktoré nedokážu vyriešiť národné regulačné orgány a ktoré bránia integrácii a dobrému 
fungovaniu vnútorného trhu.

2. Cieľom tretieho energetického balíka je postupne pohnúť trh s energiou, ktorý bol ešte 
pred desiatimi rokmi založený na monopoloch, od etapy liberalizácie k etape, v ktorej je 
súťaž skutočná a trvalo udržateľná.

3. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa vzťah medzi regulačnými procesmi a vývojom trhu mal 
riadiť prístupom:

 orientovaným na budúci stav trhu (t.j. prístup zameraný na budúcnosť), na ktorom 
bude oveľa väčšia súťaž a viac možností;

 sústredeným na uplatňovanie práva hospodárskej súťaže s cieľom čo najviac 
minimalizovať ex-ante pravidlá uplatňované od prípadu k prípadu.

4. Tieto ciele sa na európskej úrovni dajú dosiahnuť harmonizáciou konkurenčného rámca a 
ex-ante pravidiel. To znamená, že regulácia energetiky sa postupne bude obmedzovať, až
kým uplatňovanými pravidlami nebudú pravidlá hospodárskej súťaže. Treba zdôrazniť, že 
kým sa nevytvorí účinné konkurenčné prostredie, regulácia osobitná pre odvetvie bude 
naďalej zohrávať svoju úlohu. 

5. V energetike však bude fungovať systém primárne založený na pravidlách hospodárskej 
súťaže až vtedy, keď sa preukáže, že odvetvie už nie je prirodzeným monopolom a že sa 
stalo bežným odvetvím. 

6. Budúcnosť európskeho trhu e energiou a jeho vývoj po realizácii tretieho energetického 
balíka budú preto od Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov vyžadovať, aby 
zohrávala významnú úlohu. Preto sa jej právomoci a nezávislosť musia posilniť ešte viac, 
ako navrhuje Komisia.

7. V diskusii o tomto návrhu nariadenia treba mať stále na pamäti, že tretí energetický balík 
treba považovať za balík, ktorého kľúčovým prierezovým prvkom je agentúra. Úloha, 
právomoci a povinnosti agentúry, ktoré schválime v tomto nariadení, budú musieť byť vo 
vzájomnom súlade s návrhmi iných smerníc a nariadení v balíku.

Nezávislosť

8. Kľúčovou zásadou tretieho energetického balíka je, že národné regulačné orgány by mali 
pôsobiť podľa jasného právneho rámca a mali by byť čo najmenej závislé od 
každodenného politického zasahovania. 

9. Podobne by agentúra mala byť čo najviac nezávislá pokiaľ ide o odborné záležitosti a 
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mala by mať právnu, správnu a finančnú autonómnosť. Mal by to byť orgán Spoločenstva 
s právnou subjektivitou a možnosťou slobodne vykonávať úlohy, ktoré preň vyplynú z 
tohto nariadenia. Z toho jasne vyplýva, že by mala byť schopná prijímať záväzné 
rozhodnutia nezávisle od Komisie namiesto toho, aby mala len čisto poradnú úlohu.

10. Komisia argumentovala, že právne predpisy Spoločenstva, najmä zásada Meroni z roku 
1958, jej bránia v tom, aby agentúre udelila väčšie právomoci a nezávislosť. Iný nezávislí 
právni experti môžu mať iný názor. Otázka právnej interpretácie je zásadná v otázke toho, 
aké právomoci môže agentúra mať, aké rozhodnutia môže prijímať, akú má mať štruktúru 
a do akej miery môže byť nezávislá. Jasné právne stanovisko k tomuto problému má preto 
zásadný význam.

Právomoci a povinnosti

11. Navrhovaná agentúra poskytne európsky rámec pre účinnú spoluprácu národných 
regulačných orgánov v oblasti energetiky. Musí však mať aj skutočné právomoci, aby 
mohla účinne riešiť cezhraničné situácie a prispievať k rozvoju zjednoteného 
konkurencieschopného trhu e energiou pre Európsku úniu. 

12. Úloha agentúry sa musí výrazne posilniť vo vzťahu k otázkam, ktoré sú stredobodom 
regulačného rámca a týkajú sa kapacity, bezpečnosti a primeranosti rozvodnej siete EÚ 
(vrátane jej rozvoja, údržby a prevádzky).

13. Viac pozornosti treba venovať úlohe agentúry so zreteľom na úlohy vymedzené v 
návrhoch nariadení o trhu s elektrinou a plynom v európskej sieti prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy (ENTSO). 

14. Agentúra by nepochybne mala zohrávať väčšiu úlohu v iniciovaní, sledovaní a 
schvaľovaní návrhov ENTSO, najmä návrhov rozvojových plánov sietí, s cieľom 
zabezpečiť úplné plnenie záujmov verejnosti. 

15. Taktiež treba venovať viac pozornosti úlohe agentúry pokiaľ ide o iniciáciu, rozvoj, 
potvrdzovanie, uplatňovanie a presadzovanie trhových a technických predpisov pre 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy a vyváženie tejto úlohy vo vzťahu k ENTSO. 
Agentúra by tu mala zohrávať kľúčovú úlohu a musí sa jednoznačne zúčastňovať na 
vymedzovaní rozsahu a obsahu európskych predpisov. V kľúčových otázkach týchto 
predpisov by sa mal vyžadovať súhlas agentúry. 

16. Technické a trhové predpisy a iné relevantné otázky (prevádzkové procesy, investičné 
plány, výhľady primeranosti výrobných kapacít, výskumných plánov a pracovných 
plánov) sú ústrednou témou úsilia o dosiahnutie zjednoteného európskeho trhu e energiou. 
Významnú úlohu zohrajú aj pri určovaní rozsahu, v akom sa platné vnútroštátne pravidlá 
budú musieť harmonizovať a v akom ich budú určovať európske orgány namiesto 
vnútroštátnych orgánov. Návrh Komisie neudeľuje agentúre rozhodovacie právomoci (len 
poradnú úlohu), a tak vyvstáva otázka, či prevádzkovatelia prenosovej sústavy môžu niesť 
plnú zodpovedať za stanovovanie pravidiel pre seba. 

17. Každý dobre fungujúci trh potrebuje dobré a jasné pravidlá vymedzené inštitucionálnymi 



PE400.297v01-00 4/5 DT\701983SK.doc

SK

tretími stranami pôsobiacimi vo verejnom záujme. Návrh Komisie sa vzdáva tohto 
základného princípu ekonomickej teórie tým, že účastníkom trhu (prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy) udeľuje právomoc a zodpovednosť za určovanie pravidiel pre trh e 
energiou, zavádzajúc de facto samoreguláciu na úrovni EÚ. Podľa tohto názoru by nebolo 
možné, aby agentúra prevzala funkciu regulátora na úrovni EÚ, ktorá je kľúčová na 
dosiahnutie konkurencieschopného, trvalo udržateľného a bezpečného zjednoteného 
európskeho trhu.

18. Treba zvážiť a objasniť aj spôsob, akým budú fungovať postupy, predpokladané v 
nariadeniach o trhu s elektrinou a plynom, na vyňatie novej cezhraničnej infraštruktúry z 
požiadaviek na právne oddelenie (unbundling). Konkrétne, aká by mala byť rovnováha 
medzi agentúrou a Komisiou pokiaľ ide o zodpovednosť v rozhodovaní o tom, či sa majú 
takéto výnimky udeliť? Nemala by to byť agentúra, kto prijme konečné rozhodnutie o 
takýchto výnimkách?

19. A napokon by sme mali preskúmať či neexistujú iné právomoci, ktoré by agentúra mala 
mať, okrem možností uvedených v návrhoch smerníc a nariadení. Mohli by sme napríklad 
zvážiť, akú úlohu by agentúra mala mať v monitorovaní a poskytovaní informácií o vývoji 
európskeho trhu e energiou, ako napríklad spotrebiteľských informácií a informácií o 
prieskume trhu (napríklad „hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu“, monitorovanie prístupu 
na trh, posudzovanie úrovne energetickej chudoby).

20. Pri plnení všetkých týchto úloh by agentúra mala mať prvoradú povinnosť konzultovať 
najskôr s účastníkmi trhu. 

Vnútorná štruktúra

21. Vnútorná štruktúra agentúry a spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia a ako sa 
vymenováva, sú kľúčové pre jej nezávislosť. Pri tom sú dôležité príslušné úlohy Komisie 
a vnútroštátnych regulačných orgánov, ako aj rozdelenie úloh medzi správnu radu, radu 
regulátorov a riaditeľa agentúry.

22. Riaditeľ zohráva kľúčovú regulačnú úlohu. Vzhľadom na to a v záujme zabezpečenia 
nezávislosti regulácie sa ako kľúčová javí otázka, či by riaditeľa mala navrhovať rada 
regulátorov v konzultácii s Komisiou. Jeho/jej vymenovanie by potom mal schvaľovať 
Európsky parlament a Rada.

23. Návrh Komisie o agentúre nie je v súlade s právomocami, autonómnosťou a 
nezávislosťou, ktorú Komisia sama požaduje, keď ide o národné regulačné orgány. Ak je 
to možné, mechanizmy riadenia regulácie energetiky na vnútroštátnej úrovni by sa mali 
uplatňovať aj na európskej úrovni pri zachovaní rovnakých zásad.

24. Úloha a zloženie správnej rady sa musia dôkladne zvážiť a v navrhovanej organizácii 
treba uskutočniť zmeny, ktoré zlepšia jej efektívnosť a zabránia akýmkoľvek 
nepotrebným výdavkom pre rozpočet EÚ. Správna rada by mala byť zodpovedná len za 
otázky účtovníctva. Mala by preto byť užšia a racionálnejšia než navrhuje Komisia, podľa 
ktorej by mala mať dvanásť členov. Tento počet nie je primeraný k štruktúre agentúry, je 
to takmer polovica počtu členov rady regulátorov a štvrtina predpokladaného personálu 
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agentúry. Tak ako je dôležitá otázka nezávislosti, tak je dôležitá aj otázka stability. 
Skúsenosti s inými európskymi agentúrami naznačujú, že členstvo závislé od nominácií 
členských štátov sa stále mení, čo ovplyvňuje dlhodobé plánovanie.

25. A nakoniec je dôležitá otázka vzťahu agentúry s Európskym parlamentom. Tak riaditeľ, 
ako aj predseda rady regulátorov by mali byť osobne aj priamo zodpovední voči 
Európskemu parlamentu. Obaja by mali najmenej raz za rok predložiť Parlamentu správu 
a ten by mal mať možnosť kedykoľvek ich podľa potreby vyzvať.

Financovanie

26. Ako orgán Spoločenstva sa bude agentúra musieť výrazne spoliehať na financovanie z 
jeho zdrojov. Podobne ako pri všetkých aspektoch rozpočtu Spoločenstva, toto umožní 
Európskemu parlamentu kontrolovať výsledky a činnosť agentúry.

27. Ale pre zachovanie jej nezávislosti je dôležité, aby agentúra mala prístup k iným 
finančným prostriedkom okrem tých, ktoré dostane z rozpočtu Spoločenstva. Články 18 a 
19 návrhu nariadenia o agentúre už umožňujú výber poplatkov spojených s rozhodnutiami 
o vyňatí cezhraničnej infraštruktúry z pravidla o práve tretích strán na prístup. Vieme však 
celkom presne, že suma pochádzajúca z tohto zdroja bude veľmi nízka. Mali by sme preto 
preskúmať iné možnosti financovania. Mali by sme overiť, či by sa toto právo vyberať 
časť svojich prostriedkov z poplatkov (a prípadne pokút) z energetického priemyslu malo 
rozšíriť na iné oblasti činnosti. Niektoré národné regulačné orgány už majú právo vyberať 
časť svojich prostriedkov z poplatkov z energetického priemyslu.


	701983sk.doc

