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ÚVOD

Trh so zemným plynom a trh s elektrickou energiou majú nesmierny význam pre Európsku 
úniu, ktorá opakovane vyhlásila, že v oblasti energie chce postupovať jednotne.

Na to, aby Európska únia mohla dosiahnuť cieľ vybudovania vnútorného trhu s energiou, je 
nevyhnutné vytvoriť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre všetky spoločnosti, ktoré 
pôsobia v odvetví zemného plynu, aby sa mohli voľne pohybovať na trhu a aby odberatelia 
boli zvýhodnení z finančného hľadiska prostredníctvom výhodnejších taríf.

V tejto súvislosti Komisia vypracovala 3. balík opatrení pre oblasť energetiky, ktorým by sa 
mala vykonať liberalizácia trhov, ktorá sa na základe predchádzajúcich balíkov opatrení 
doteraz neuskutočnila1.

OSOBITOSTI ODVETVIA ZEMNÉHO PLYNU 

Návrh Európskej komisie predpokladá prijatie rovnakého prístupu tak v odvetví zemného 
plynu, ako aj v odvetví elektrickej energie.

Návrh je bezpochyby opodstatnený vzhľadom na to, že sa vytvorí symetrický a 
harmonizovaný energetický trh, ktorý umožní prekonať zvýšený stupeň koncentrácie 
vyskytujúci sa v niektorých krajinách a súčasne umožní prístup na trh novým podnikom, čím 
sa vytvoria podmienky hospodárskej súťaže, ktoré z dlhodobého hľadiska povedú k zníženiu 
cien a zvýhodneniu konečného spotrebiteľa.

Spravodajca považuje za potrebné rozlišovať medzi odvetvím zemného plynu a odvetvím 
elektrickej energie. Vzhľadom na rozdiely, ktoré medzi oboma odvetviami existujú zo 
štrukturálneho hľadiska, a na nezanedbateľnú závislosť v odvetví zemného plynu od tretích 
krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, je dôležité, aby sa zohľadňovali rôzne osobitosti 
týchto odvetví a aby sa prípadne zvážila aj možnosť pomalšieho otvárania trhu so zemným 
plynom ako trhu s elektrickou energiou.

Predchádzajúce balíky opatrení Európskej komisie priniesli rôzne výsledky vo fáze ich 
prijímania, a preto krajiny EÚ, ktoré pristúpili k oddeleniu vlastníctva v oblasti elektrickej 
energie, značne prekonávajú tie krajiny, ktoré uplatnili rovnaké postupy v odvetví zemného 
plynu.

ODDELENIE (UNBUNDLING)

Kľúčový bod balíka sa bezpochyby týka oddelenia vlastníctva, ktoré vzhľadom na 

                                               

1 Proces liberalizácie trhu so zemným plynom sa začal v roku 1999, hoci významnou etapou vytvárania 
európskeho energetického trhu bolo zavedenie smernice z júna 2003.
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prepracované znenie článku 2 smernice 2003/55 vyslovene zakazuje vertikálne integrovaným 
spoločnostiam mať súčasne záujem týkajúci sa činnosti dodávky a činnosti prepravy.

Existujúce právne predpisy, ktoré predpokladajú funkčné a právne oddelenie prevádzkovateľa 
v závislosti od toho, či jeho činnosť spočíva v prenose/preprave alebo v dodávaní, neumožnili 
riešenie konfliktu záujmov vo vertikálne integrovaných podnikoch, ktoré naďalej používali 
sieť, čím si udržali dominantné postavenie na trhu, keďže neboli stimulované k tomu, aby 
investovali do nových sietí a aby umožnili vstup na trh novým prevádzkovateľom.

V tejto súvislosti sa spravodajca domnieva, že oddelenie vlastníctva rozhodne predstavuje 
najlepší spôsob zabezpečenia úplnej nezávislosti medzi spoločnosťami, ktoré sú 
prevádzkovateľmi prenosovej/prepravnej sústavy, a spoločnosťami, ktoré vykonávajú 
dodávateľskú činnosť, a zároveň je z hľadiska realizovateľnosti a efektívnosti lepšou 
možnosťou v porovnaní s nezávislým prevádzkovateľom sústavy (ISO), ktorý by si vyžiadal 
ťažkopádne riadiace štruktúry a prísnu regulačnú kontrolu, pričom netreba zabúdať na 
skutočnosť, že v niektorých členských štátoch experiment s ISO nemal vždy úspech.

Naliehavá je však aj potreba zaručiť efektívne oddelenie prevádzkovateľov zásobníkov a 
prepravnej sústavy od dodávateľských činností súvisiacich s vertikálne integrovanou 
spoločnosťou (s výnimkou infraštruktúr, ktoré sú predmetom výnimky odôvodnenej 
argumentáciou v prospech hospodárskej súťaže podľa článku 22 smernice) s cieľom zaručiť 
transparentné riadenie kapacít zemného plynu a väčšiu bezpečnosť dodávok.

Vzhľadom na špecifickosť odvetvia zemného plynu je takisto je dôležité, aby pri vykonávaní 
oddelenia vlastníctva vo všetkých členských štátoch existovala dokonalá symetria a 
reciprocita. Bolo by totiž nezmyselné pristúpiť k vytvoreniu vnútorného trhu s energiou, ak by 
existovalo 27 rozličných systémov právnych predpisov.

Uvedenú reciprocitu je potrebné uplatňovať aj vo vzťahoch s tretími krajinami.Hoci sa 
spravodajca vyslovuje v prospech ochrannej doložky, ktorú uložila Európska komisia, v tejto 
súvislosti sa domnieva, že je dôležité, aby dohody medzi EÚ a krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ a ktoré sú potenciálnymi investormi v tejto oblasti, boli lepšie regulované tak z hľadiska 
formy, ako aj obsahu.

NEZÁVISLOSŤ NÁRODNÝCH REGULÁTOROV

Komisia má s tretím balíkom v úmysle priznať kľúčovú úlohu národným regulačným 
orgánom, ktoré by mali mať právnu subjektivitu, rozpočtovú autonómiu a mali by sa 
preukázať ako úplne nezávislé v riadení.

Spravodajca s uspokojením prijíma návrhy Komisie, ktorých cieľom je posilnenie a 
harmonizácia funkcií národných regulátorov, ktorí by mali mať aj primerané sankčné 
právomoci.

Spravodajca súhlasí s potrebou formalizovať záväzky spolupráce medzi regulátormi tým, že 
sa prekročí rámec intencionality, pričom Komisii sa prenechá úloha monitorovať efektívnu 
spoluprácu prostredníctvom agentúry.
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Je potrebné, aby sa pristúpilo k jasnému rozlišovaniu medzi právomocami národných 
regulátorov a kompetenciami protimonopolného úradu.

INFRAŠTRUKTÚRA 

Infraštruktúry majú bezpochyby významnú úlohu pri vytváraní integrovaného európskeho 
trhu s energiou.

Treba mať na pamäti skutočnosť, že najmä nové členské krajiny majú nedostatočnú, často 
neexistujúcu infraštruktúru, v dôsledku čoho sú pri dodávkach zemného plynu úplne závislé 
od prevádzkovateľov mimo EÚ.

Súčasťou právnych predpisov je aj niekoľko návrhov zameraných na podporu investícií do 
infraštruktúr nových prevádzkovateľov prostredníctvom výnimky regulovaného prístupu, 
ktorá sa v návrhoch Komisie správne vzťahuje aj na nové ustanovenia o majetkovom 
oddelení.V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť, aby sa tento druh výnimky udeľoval s 
presným časovým vymedzením, čím sa na základe jasnej a vopred stanovenej disciplíny 
zabráni možnej interpretačnej nejednoznačnosti, a aby sa chránili a garantovali 
predchádzajúce i súčasné investície (a výnimky regulovaného prístupu) prostredníctvom 
rozšírenia výnimky na dodatočné ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v návrhoch Komisie.

Spravodajca zastáva názor, že konečným cieľom akejkoľvek zmeny článku 22 smernice o 
zemnom plyne musí byť stimulovanie investícií a že investičné projekty do infraštruktúr 
európskeho záujmu sa nemusia obmedzovať len na cezhraničné infraštruktúry, ale aj na iné 
infraštruktúry, ktoré sú tiež významné, ako zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu a 
zásobníky zemného plynu, pri úplnom rešpektovaní logiky trhu a valorizácie nástroja 
výnimky stanovenej v článku 22 smernice v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.

Spravodajca pozitívne hodnotí návrh Komisie, v ktorom sa predpokladá systematická 
spolupráca národných prenosových/prepravných sústav aspoň na regionálnej báze.

PRÁVOMOCI KOMISIE

Smernicou o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom sa ustanovuje 
rozšírenie právomocí Komisie na prijatie záväzných usmernení prostredníctvom tzv. 
komitologického postupu v celom rade prípadov, od určovania a certifikácie 
prevádzkovateľov prepravnej sústavy cez kontrolu dodržiavania záväzkov, vykonávanie 
regulačných právomocí až po udeľovanie výnimiek na nové infraštruktúry atď.

Hoci spravodajca súhlasí s tým, aby Komisia – v prípade vážnych pochybností zo svojej 
strany – bola kompetentná riešiť konflikty súvisiace s právomocami a spory a ukladať 
záväzné rozhodnutia technickej povahy, domnieva sa, že v prípade otázok, ktoré sa týkajú 
základných, nie však procedurálnych aspektov, je potrebné hodnotenie prípadných nových 
kompetencií na prijatie záväzných usmernení podľa komitologického postupu, a to od prípadu 
k prípadu.
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V tejto súvislosti je potrebné objasniť, či a akým spôsobom sa samotný spotrebiteľ môže 
odvolať proti rozhodnutiam Komisie a ktoré orgány Komisie budú poverené prijatím 
rozhodnutí v uvedených otázkach. 

Práve pokiaľ ide o tieto otázky zastávame názor, že smernica je všeobecná a neumožňuje 
primeranú ochranu spotrebiteľa a nevytvára bezpečný právny rámec.

TRANSPARENTNOSŤ

Čo sa týka transparentnosti, spravodajca súhlasí s vyjadrením Komisie, podľa ktorého 
vnútorný trh s elektrickou energiou, ako aj s plynom trpí nedostatkom transparentnosti, čo 
bráni účinnému prideľovaniu zdrojov a novým prevádzkovateľom prekáža pri vstupe na trh. 

Preto zdôrazňuje, že sa musí zvýšiť dôveryhodnosť trhu tým, že sa prostredníctvom 
príslušných internetových stránok sprístupní čo najväčšie množstvo informácií týkajúcich sa 
zmlúv o dodávke alebo zmlúv s nimi súvisiacich. 

OCHRANA ODBERATEĽOV 

Pri diskusii o transparentnosti nemožno nespomenúť ochranu odberateľa, ktorý v súčasnosti 
nemá k dispozícií úplné informácie týkajúce sa spotreby (faktúry sú často nečitateľné).

V niektorých členských štátoch si odberatelia ani nemôžu vybrať svojho dodávateľa zemného 
plynu.

Spravodajca má preto v úmysle spraviť z ochrany odberateľov kľúčový prvok smernice v 
spojení s ďalšími návrhmi, ktoré sú vo fáze formulácie a vypracúvania, počínajúc Európskou 
chartou práv spotrebiteľov energie. 

V stručnosti, spotrebiteľ musí mať možnosť rozhodovať sa na transparentom a 
konkurencieschopnom trhu slobodne, v príhodnom čase a informovane, pričom sa zároveň 
vyhne využívaniu mechanizmov regulácie taríf, či už priamych alebo nepriamych, ktoré 
nespadajú do rámca ochrany. Takéto mechanizmy v skutočnosti narúšajú správny 
mechanizmus tvorby cien a následne aj priebeh hospodárskej súťaže.
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