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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie na vytvorenie agentúry pre európsku koordináciu vnútroštátnych regulačných 
orgánov v oblasti energetiky prichádza v pravý čas. Návrh je logickým dôsledkom vývoja 
európskych predpisov v oblasti energetiky v posledných rokoch.

Pôvodne boli verejné služby v oblasti energie a plynu v 27 európskych krajinách 
zabezpečované najčastejšie spoločnosťami, ktoré boli zvyčajne verejné a ktoré mali na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni takmer monopolné postavenie. Tieto subjekty však už 
dávno začali medzi sebou obchodovať s energiou. Bolo teda potrebné stanoviť pravidlá 
zdravej hospodárskej súťaže medzi týmito subjektmi a novými subjektmi, ktoré by sa mohli 
na trhu objaviť. Postupne sa presadila koncepcia, ktorá sa vyznačuje oddelením dvoch 
prenosových/prepravných sústav (elektrická energia a plyn) na jednej strane a mnohých 
výrobcov a distribútorov energie na druhej strane. Toto oddelenie má zabezpečiť neutralitu 
prenosovej/prepravnej sústavy vo vzťahu k početným výrobcom.  Spôsoby tohto oddelenia 
(vrátane oddelenia majetku alebo bez neho) sa netýkajú tohto nariadenia. Komisia tiež 
uvádza, že toto oddelenie sa má uskutočniť bez ohľadu na vlastníctvo, či už verejné alebo 
súkromné, a to tak prevádzkovateľov prenosových/prepravných sústav, ako aj výrobcov a 
distribútorov. 

Výsledkom tohto vývoja je premena systému európskych vnútroštátnych 
prenosových/prepravných sietí na prirodzené monopoly rovnako, ako je to v prípade systému 
ciest, prístavov a letísk, medzi ktorými sa pohybujú nákladné automobily, lode a lietadlá 
patriace tisícom konkurenčných spoločností. Komisia dokonca stanovuje, že určitá časť 
kapacity zásobníkov plynu musí byť začlenená do tohto európskeho verejného majetku, 
ktorým je prenosová/prepravná sústava. 

Existujú preto tri problémy:

— zabezpečiť voľný prístup všetkých výrobcov, veľkých aj malých (od majiteľa jednej 
veternej elektrárne až po vlastníka sústavy jadrových elektrární), k prenosovej/prepravnej 
sústave a zároveň zachovať úplnú transparentnosť a nediskriminovať na základe veľkosti 
výrobcu či štátnej príslušnosti,  

— regulovať energetický trh v súlade s energetickou politikou Európskej únie (vrátane 
politiky sociálnej a regionálnej integrácie a ochrany životného prostredia, najmä klímy), 

— uskutočniť fyzické prepojenie a harmonizáciu technických noriem jednotlivých sietí na 
európskej úrovni a sprístupniť tieto siete tretím krajinám, najmä tým, ktoré dodávajú plyn 
(Rusko) alebo prenášajú elektrickú energiu (Švajčiarsko).

Toto nevyhnutné prepojenie a harmonizácia je dôvodom pre zriadenie subjektu pre 
koordináciu vnútroštátnych regulačných orgánov (agentúru).  

Systém takto prepojených vnútroštátnych prenosových/prepravných sietí a príslušných 
regulačných orgánov spolupracujúcich v rámci agentúry by predstavoval skutočnú verejnú 
službu v oblasti energetiky, ktorá by bola založená na celoeurópskej spolupráci. 
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Spravodajca kladne hodnotí návrhy Komisie. Je však potrebné objasniť dve otázky:

Po prvé, právomoci agentúry

Komisia oprávnene zamieta myšlienku zmeniť zmluvy iba s tým cieľom, aby agentúra získala 
záväzné právomoci. Uznáva okrem iného, že na to nemá technické prostriedky ani dostatočné 
ľudské zdroje. Navrhuje teda, aby agentúra mala predovšetkým poradnú úlohu a aby sa preto 
obracala na Komisiu pri prijímaní rozhodnutí a ukladaní prípadných sankcií.

Spravodajca sa domnieva, že existuje dostatok právnych základov na rozšírenie právomocí 
tejto agentúry v oblasti vnútorného trhu a boja proti zneužívaniu dominantného postavenia, 
pričom Komisii sa ponecháva právomoc ukladať pokuty. Naproti tomu musí byť dohľad nad 
súladom politiky vnútroštátnych regulačných orgánov s energetickou politikou Únie v 
súčasnej situácii iba predmetom nezáväzných stanovísk.

Po druhé, zodpovednosť agentúry

Dôveryhodnosť agentúry vo vzťahu k trhu si vyžaduje jej úplnú nezávislosť voči subjektom, 
ktorých správanie má regulovať, či už sú to prevádzkovatelia prenosových sústav pre energiu 
alebo výrobcovia a distribútori energie. Agentúra, ktorej bola takto poskytnutá rozhodovacia 
právomoc voči súkromným alebo verejným subjektom, musí mať legitimitu založenú na 
demokratickej zodpovednosti.

Spravodajca, ktorý navrhuje zvýšenie schopnosti agentúry vykonávať priamu činnosť (bez 
sprostredkovania zo strany Európskej komisie), sa teda usiloval vyvážiť tieto zvýšené 
právomoci väčšou demokratickou zodpovednosťou voči Parlamentu a Rade. Agentúra musí 
nielen vykonávať činnosť v súlade so zmluvami a odvodeným právom, ale musí sa aj za svoje 
rozhodnutia a stanoviská zodpovedať legislatívnym orgánom EÚ, z ktorých vychádza jej 
právomoc.  

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Agentúra by mala zabezpečiť, aby 
regulačné funkcie, ktoré na vnútroštátnej 
úrovni vykonávajú v súlade so smernicou 

(6) Agentúra by mala zabezpečiť, aby 
regulačné funkcie, ktoré na vnútroštátnej 
úrovni vykonávajú v súlade so smernicou 
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2003/54/ES a smernicou 2003/55/ES 
národné regulačné orgány, boli správne 
koordinované a podľa potreby doplnené na 
úrovni Spoločenstva. V tejto súvislosti je 
potrebné zaručiť jej nezávislosť, technickú a 
regulačnú spôsobilosť, transparentnosť a 
efektívnosť.

2003/54/ES a smernicou 2003/55/ES 
národné regulačné orgány, boli správne 
koordinované a podľa potreby doplnené na 
úrovni Spoločenstva. V tejto súvislosti je 
potrebné zaručiť jej nezávislosť vo vzťahu k 
prevádzkovateľom 
prenosových/prepravných sústav, 
distribútorom alebo výrobcom energie 
(verejným či súkromným), súlad jej činnosti 
s právnymi predpismi Spoločenstva, jej
technickú a regulačnú spôsobilosť, 
transparentnosť a efektívnosť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je presne stanoviť nezávislosť agentúry: 
nezávislosť voči spoločnostiam, medzi ktorými sa musí rozhodovať, demokratická 
zodpovednosť vo vzťahu k právnym predpisom Únie a jej legislatívnym orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9

(9) Keďže agentúra má prehľad o národných 
regulačných orgánoch, mala by plniť úlohu 
poradcu Komisie, pokiaľ ide o problémy 
regulácie trhu. Malo by sa od nej navyše 
požadovať, aby informovala Komisiu v 
prípade, keď zistí, že spolupráca medzi 
dvoma prevádzkovateľmi 
prenosovej/prepravnej sústavy neprináša 
potrebné výsledky alebo že národný 
regulačný orgán, ktorý svojím rozhodnutím 
porušil usmernenia, nie je ochotný osvojiť si 
názor agentúry. 

(9) Keďže agentúra má prehľad o národných 
regulačných orgánoch, mala by plniť úlohu 
poradcu Parlamentu, Rady a Komisie, 
pokiaľ ide o problémy regulácie trhu. Malo 
by sa od nej navyše požadovať, aby 
informovala Komisiu v prípade, keď zistí, že 
spolupráca medzi dvoma prevádzkovateľmi 
prenosovej/prepravnej sústavy neprináša 
potrebné výsledky alebo že národný 
regulačný orgán, ktorý svojím rozhodnutím 
porušil usmernenia, nie je ochotný osvojiť si 
názor agentúry. 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť poradnú úlohu agentúry vo 
vzťahu k legislatívnym orgánom Únie. Agentúra má však povinnosť informovať iba vo vzťahu 
k výkonnému orgánu (Komisii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) Agentúra by mala mať aj možnosť (10) Agentúra by mala mať aj možnosť 



PE400.565v01-00 6/13 PA\705322SK.doc

SK

vydávať nezáväzné usmernenia pomáhajúce 
regulačným orgánom a účastníkom trhu 
vymieňať si osvedčené postupy.

vydávať nezáväzné usmernenia pomáhajúce 
regulačným orgánom a účastníkom trhu 
vymieňať si osvedčené postupy pri 
uplatňovaní energetickej politiky 
stanovenej v právnych predpisoch 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je pripomenúť, že úlohou legislatívnych 
orgánov Únie je stanovovať ciele energetickej politiky, v záujme ktorých sa hľadajú 
osvedčené postupy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 13

(13) Agentúra by mala mať potrebné 
právomoci na účinný a predovšetkým 
nezávislý výkon regulačných funkcií. 
Nezávislosť regulačných orgánov nie je len 
kľúčovou zásadou dobrého riadenia, ale aj 
základnou podmienkou zabezpečenia dôvery 
trhu. Odzrkadľujúc situáciu na vnútroštátnej 
úrovni, rada regulátorov musí konať 
nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov 
a nesmie požadovať ani prijímať pokyny od 
nijakého vládneho ani iného verejného či 
súkromného subjektu. 

(13) Agentúra by mala mať potrebné 
právomoci na účinný a predovšetkým 
nezávislý výkon regulačných funkcií. 
Nezávislosť regulačných orgánov vo vzťahu 
k prevádzkovateľom 
prenosových/prepravných sústav, 
distribútorom a výrobcom energie nie je len 
kľúčovou zásadou dobrého riadenia, ale aj 
základnou podmienkou zabezpečenia dôvery 
trhu. Odzrkadľujúc situáciu na vnútroštátnej 
úrovni, rada regulačných orgánov musí 
konať nezávisle od akýchkoľvek trhových 
záujmov a nesmie požadovať ani prijímať 
pokyny od nijakého vládneho ani iného 
verejného či súkromného subjektu, pričom 
musí dodržiavať právne predpisy 
Spoločenstva v oblasti energetickej politiky, 
politiky životného prostredia, vnútorného 
trhu a hospodárskej súťaže a zodpovedať 
sa orgánom Únie za svoje rozhodnutia a 
návrhy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je presne stanoviť nezávislosť agentúry: 
nezávislosť voči spoločnostiam, medzi ktorými sa musí rozhodovať, demokratická 
zodpovednosť vo vzťahu k právnym predpisom Únie a jej legislatívnym orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje demokratickú zodpovednosť agentúry.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 14

(14) Tam, kde má agentúra rozhodovaciu 
právomoc, malo by sa zainteresovaným 
stranám z dôvodu zjednodušenia postupu 
poskytnúť právo odvolať sa na odvolaciu 
radu, ktorá je súčasťou agentúry, ale je 
nezávislá od jej správnej aj regulačnej 
štruktúry.

(14) Tam, kde má agentúra rozhodovaciu 
právomoc, malo by sa zainteresovaným 
stranám z dôvodu zjednodušenia postupu 
poskytnúť právo odvolať sa najskôr na 
odvolaciu radu, ktorá je súčasťou agentúry, 
ale je nezávislá od jej správnej aj regulačnej 
štruktúry, bez toho, aby boli dotknuté ich 
práva podať žalobu na Súdny dvor.

Odôvodnenie

Návrh spresňuje práva zainteresovaných strán odvolať sa voči rozhodnutiam agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 17

(17) Agentúra by mala uplatňovať 
všeobecné pravidlá o prístupe verejnosti 
k dokumentom držaným orgánmi 
Spoločenstva. Správna rada by mala zaviesť 
praktické opatrenia na ochranu obchodne 
citlivých údajov a osobných údajov. 

(17) Agentúra by mala uplatňovať 
všeobecné pravidlá o prístupe verejnosti 
k dokumentom držaným orgánmi 
Spoločenstva, najmä Aarhuský dohovor. 
Správna rada by mala zaviesť praktické 
opatrenia na ochranu obchodne citlivých 
údajov a osobných údajov. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh potvrdzuje záväzný charakter Aarhuského dohovoru (najmä 
pokiaľ ide o transparentnosť štúdií vplyvu na životné prostredie) vo vzťahu ku všetkým 
inštitúciám Únie, a teda aj vo vzťahu k agentúre. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 písmeno c)

(c) vydávať stanoviská a odporúčania určené 
Komisii;

c) vydávať stanoviská a odporúčania určené 
Parlamentu, Rade, Komisii, 
prevádzkovateľom 
prenosových/prepravných sústav, 
distribútorom a výrobcom energie, ako aj 
spotrebiteľom;
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje poradnú úlohu agentúry z inštitúcií na občiansku 
spoločnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 písmeno d)

(d) prijímať individuálne rozhodnutia v 
osobitných prípadoch, ako sa uvádza 
v článkoch 7 a 8.

d) prijímať individuálne rozhodnutia v 
osobitných prípadoch, ako sa uvádzajú 
v článkoch 6, 7 a 8.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s rozšírením rozhodovacích právomocí v článku 6. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5

Agentúra môže, na žiadosť Komisie alebo z 
vlastnej iniciatívy, poskytnúť Komisii
stanovisko ku všetkým otázkam súvisiacim s 
účelom, na ktorý bola zriadená. 

Agentúra môže na žiadosť Parlamentu, 
Rady alebo Komisie alebo z vlastnej 
iniciatívy poskytnúť týmto inštitúciám
stanovisko ku všetkým otázkam súvisiacim s 
účelom, na ktorý bola zriadená. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje poradnú úlohu agentúry na právne predpisy EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 4

4. Agentúra poskytne Komisii riadne 
odôvodnené stanovisko, ak usúdi, že návrh 
ročného pracovného programu alebo návrh 
10-ročného investičného plánu predložený 
v súlade s článkom 2d ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003 a s článkom 2d ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1775/2005 nezabezpečuje 
nediskriminačnú, účinnú hospodársku súťaž 
a efektívne fungovanie trhu.

4. Agentúra poskytne Komisii riadne 
odôvodnené stanovisko, ak usúdi, že návrh 
ročného pracovného programu alebo návrh
10-ročného investičného plánu, ktorý jej bol
predložený v súlade s článkom 2d ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1228/2003 a s článkom 2d 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 1775/2005,
nezabezpečuje nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu alebo súlad s energetickou politikou 
stanovenou v právnych predpisoch 
Spoločenstva.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pripomína legislatívny rámec činnosti agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 5

5. Agentúra poskytne Komisii riadne 
odôvodnené stanovisko, v súlade s článkom
2e ods. 2 nariadenia (ES) č. 1228/2003 
a s článkom 2e ods. 2 nariadenia (ES) č. 
1775/2005, ak usúdi, že technické alebo 
trhové predpisy nezabezpečujú 
nediskriminačnú, účinnú hospodársku súťaž 
a efektívne fungovanie trhu, že technické 
alebo trhové predpisy neboli prijaté 
v rozumnej lehote a že prevádzkovatelia 
prenosovej/prepravnej sústavy nezaviedli 
technické alebo trhové predpisy. 

5. Na základe delegovania právomoci, 
ktorou disponuje Komisia, a podľa 
ustanovení článku 2e ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003 a článku 2e ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1775/2005 môže agentúra prijať 
rozhodnutia o pozastavení a navrhnúť 
Komisii uloženie pokút, ak usúdi, že 
technické alebo trhové predpisy 
nezabezpečujú nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne fungovanie 
trhu, že technické alebo trhové predpisy 
neboli prijaté v rozumnej lehote a že 
prevádzkovatelia prenosovej/prepravnej 
sústavy nezaviedli technické alebo trhové 
predpisy.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje právny základ a právomoc agentúry rozhodovať o 
pozastavení v oblasti práva hospodárskej súťaže a vnútorného trhu. Právomoc ukladať 
sankcie sa naproti tomu vyhradzuje Komisii, keďže nie je k dispozícii jednoznačný právny 
základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 7 odsek 2

2. Agentúra môže v súlade so svojím 
pracovným programom alebo na žiadosť 
Komisie prijať nezáväzné usmernenia na 
pomoc regulačným orgánom a účastníkom 
trhu pri výmene osvedčených postupov.

2. Agentúra môže v súlade so svojím 
pracovným programom alebo na žiadosť 
Komisie prijať usmernenia na pomoc 
regulačným orgánom a účastníkom trhu pri 
výmene osvedčených postupov. Tieto 
usmernenia môžu byť záväzné, ak sa týkajú 
zneužívania dominantného postavenia, 
prístupu výrobcov a distributérov k sieťam 
a odstránenia diskriminácie. Nie sú 
záväzné, ak sa týkajú zabezpečenia 
rovnováhy trhov s energiou 
prostredníctvom zvýšenia výroby alebo 
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zmeny výrobných technológií, úspor 
energie, redukcie skleníkových plynov a 
zlepšenia energetickej účinnosti v Únii v 
súlade s energetickou politikou stanovenou 
v právnych predpisoch Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozlišuje medzi záväznými rozhodnutiami agentúry v 
oblastiach, v ktorých už existujú jasné predpisy primárneho a odvodeného práva 
Spoločenstva a ich výklad, a nezáväznými stanoviskami týkajúcimi sa uplatňovania politík 
Únie v oblastiach, v ktorých osvedčené postupy ešte stále nie sú doriešené.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 7 odsek 4

4. Agentúra môže na žiadosť ktoréhokoľvek 
regulačného orgánu alebo Komisie 
poskytnúť stanovisko týkajúce sa toho, či 
rozhodnutie prijaté regulačným orgánom 
vyhovuje usmerneniam uvedeným v smernici 
2003/54/ES, v smernici 2003/55/ES, v 
nariadení (ES) č. 1228/2003 alebo v 
nariadení (ES) č. 1775/2005. 

4. Agentúra na žiadosť ktoréhokoľvek 
regulačného úradu alebo Komisie poskytne
stanovisko k tomu, či je rozhodnutie prijaté 
regulačným úradom v súlade s 
usmerneniami uvedenými v smernici 
2003/54/ES, v smernici 2003/55/ES, v 
nariadení (ES) č. 1228/2003 alebo v 
nariadení (ES) č. 1775/2005 a vo všetkých 
právnych predpisoch Spoločenstva, v 
ktorých je stanovená energetická politika 
Únie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje demokratickú zodpovednosť agentúry, pričom 
zohľadňuje prípadné rozšírenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti energetiky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 9 odsek 1

1. Správna rada pozostáva z dvanástich 
členov. Šiestich menuje Komisia a šiestich 
Rada. Funkčné obdobie je päť rokov a môže 
sa jedenkrát obnoviť.

1. Správna rada pozostáva z dvanástich 
členov, z toho šesť je vybraných spomedzi 
kandidátov navrhnutých Komisiou a šesť 
spomedzi kandidátov navrhnutých Radou. 
Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa 
jedenkrát obnoviť.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje kandidatúry do správnej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 10 odsek 10

10. Správna rada prijíma ročnú správu o 
činnostiach agentúry, uvedenú v článku 14 
ods. 8, a zašle ju Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Dvoru audítorov 
najneskôr do 15. júna. Táto správa obsahuje 
nezávislú časť schválenú radou regulátorov,
ktorá sa týka regulačných činností agentúry 
počas skúmaného roka.

10. Správna rada prijíma ročnú správu o 
činnostiach agentúry, uvedenú v článku 14 
ods. 8, a zašle ju Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Dvoru audítorov 
najneskôr do 15. apríla. Táto správa 
obsahuje nezávislú časť schválenú radou 
regulačných orgánov, ktorá sa týka 
regulačných činností agentúry počas 
skúmaného roka. Týchto päť inštitúcií udelí 
alebo neudelí agentúre absolutórium za 
vykonávanie politiky Únie v oblasti 
energetiky, vnútorného trhu a hospodárskej 
súťaže. Parlament vypracuje odporúčania 
o pracovnom programe uvedenom v článku 
10 ods. 4.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh presne stanovuje odpovede inštitúcií Únie na ročnú správu 
agentúry a posúva dátum predloženia tejto správy na skorší termín tak, aby odpovede 
inštitúcií mohli agentúru usmerniť pri vypracúvaní programu na nasledujúci rok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 13 odsek 2

2. Riaditeľ vymenúva správna rada na 
základe zásluh, ako aj schopností a 
skúseností, zo zoznamu najmenej dvoch 
kandidátov navrhnutých Komisiou po výzve
na vyjadrenie záujmu. Pred vymenovaním 
môžu byť kandidáti vybraní správnou radou 
vyzvaní, aby urobili vyhlásenie pred 
príslušným výborom Európskeho 
parlamentu a odpovedali na otázky jeho 
členov. 

2. Riaditeľa vymenúva rada regulačných 
orgánov na základe výsledkov jeho činnosti, 
ako aj schopností a skúseností zo zoznamu 
najmenej dvoch kandidátov navrhnutých 
Komisiou a dvoch kandidátov navrhnutých 
Radou na základe výzvy na vyjadrenie 
záujmu. Pred vymenovaním môžu byť 
kandidáti vybraní správnou radou vyzvaní, 
aby urobili vyhlásenie pred príslušným 
výborom Európskeho parlamentu a 
odpovedali na otázky jeho členov. 
Parlament môže vzniesť námietku proti 
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tomuto vymenovaniu, ak sa domnieva, že 
poskytnuté odpovede nie sú v súlade s 
usmerneniami Únie.  

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje demokratickú zodpovednosť riaditeľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 16 odsek 1

1. Ktorákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba sa môže odvolať proti rozhodnutiu 
podľa článkov 7 a 8, ktoré je určené tejto 
osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré, hoci 
má formu rozhodnutia určeného inej osobe, 
sa priamo a individuálne týka tejto osoby. 

1. Ktorákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba sa môže odvolať proti rozhodnutiu 
podľa článkov 6, 7 a 8, ktoré je určené tejto 
osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré sa 
priamo a konkrétne týka tejto osoby, hoci má 
formu rozhodnutia určeného inej osobe. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zohľadňuje rozšírenie rozhodovacích právomocí agentúry 
navrhnuté v článku 6. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 27 odsek 2

2. Správna rada prijme praktické opatrenia 
na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Správna rada prijme praktické opatrenia 
na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 
a Aarhuského dohovoru do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh potvrdzuje záväzný charakter Aarhuského dohovoru (najmä 
pokiaľ ide o transparentnosť štúdií vplyvu na životné prostredie) vo vzťahu ku všetkým 
inštitúciám Únie, a teda aj vo vzťahu k agentúre. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 30 odsek 1

1. Komisia vykonáva hodnotenie činnosti 1. Komisia vykonáva hodnotenie činnosti 
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agentúry. Vzťahuje sa na výsledky 
dosiahnuté agentúrou a jej pracovné metódy 
v súvislosti s jej cieľom, mandátom 
a úlohami stanovenými v tomto nariadení a 
v jej ročných pracovných programoch. 

agentúry. Vzťahuje sa na výsledky 
dosiahnuté agentúrou a jej pracovné metódy 
v súvislosti s jej cieľom, mandátom 
a úlohami stanovenými v tomto nariadení a 
v jej ročných pracovných programoch. Toto 
hodnotenie je založené na širokej 
konzultácii na internetových stránkach 
Komisie, ktorej sa zúčastňujú 
zainteresované strany z oblasti energetickej 
politiky, politiky hospodárskej súťaže a 
vnútorného trhu, čiže rôzni 
prevádzkovatelia prenosových/prepravných 
sústav, distribútori a výrobcovia energie, 
profesijné a spotrebiteľské združenia, ako 
aj environmentálne organizácie. Správa sa 
predkladá Parlamentu a Rade k dátumu 
uvedenému v článku 10 ods. 10.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje metódu hodnotenia a jeho využitie pri vypracúvaní 
programov agentúry. 
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