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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Týmto návrhom sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES a vťahuje sa na spoločné pravidlá 
pre vnútorný trh s elektrickou energiou. Tvorí jeden z piatich návrhov v rámci tretieho 
legislatívneho balíka EÚ týkajúceho sa trhov s elektrickou energiou a plynom, ktorý Komisia 
navrhla v septembri 2007. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta a plne 
podporuje päť návrhov uvedených v balíku opatrení, pretože tento balík opatrení má 
pri vytváraní skutočného európskeho vnútorného trhu v oblasti elektrickej energie, a preto aj 
energie, veľký význam. Cieľom balíka opatrení je zaistiť bezpečnosť dodávok a zachovať 
nízke a transparentné ceny pre všetkých európskych zákazníkov, inými slovami podporovať 
a ďalej rozvíjať prebiehajúci proces liberalizácie v Európe, čo výrazne podporuje aj 
spravodajca výboru požiadaného o stanovisko. Hoci spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko víta návrh spoločných pravidiel pre vnútorný trh s elektrickou energiou, 
domnieva sa, že existuje priestor na zlepšenia. Za úvahu stojí predovšetkým otázka 
oddeleného vlastníctva.

Návrhy obsahujú opatrenia na zabezpečenie skutočného oddelenia sietí 
(prenosových/prepravných sústav alebo prevádzkovateľov prenosových/prepravných sústav) 
od dodávok a výroby energie s cieľom zabezpečiť ďalšiu liberalizáciu vnútorného trhu 
s elektrickou energiou a zemným plynom, a tým priniesť osoh zákazníkom. V súvislosti 
s dosiahnutím úplnej liberalizácie spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vníma 
oddelené vlastníctvo len ako poslednú možnosť. Keďže sa však zdá, že nie je dispozícii 
dostatok súčasných údajov o využívaní oddeleného vlastníctva ako spôsobu dosiahnutia 
úplnej liberalizácie vnútorného trhu s energiou, mali by sa zvážiť a posúdiť ďalšie 
realizovateľné alternatívy, pomocou ktorých možno dosiahnuť rovnaké ciele. V tejto 
súvislosti boli určité prvky návrhu, ktorý sformulovalo osem členských štátov a ktorý sa týka 
„efektívneho a účinného oddelenia“, zapracované do tohto stanoviska. Spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko navrhuje, aby si členské štáty mohli najprv zvoliť medzi oddeleným 
vlastníctvom a efektívnym a účinným oddelením. Ak si však členský štát zvolí efektívne 
a účinné vlastníctvo a tri roky po dátume transpozície sa ukáže, že efektívne a účinné 
vlastníctvo nepostačuje na dosiahnutie úplnej liberalizácie, príslušný členský štát bude mať 
povinnosť zrealizovať oddelené vlastníctvo. Komisia by mala o takejto nedostatočnosti 
informovať Spoločenstvo a malo by sa prijať rozhodnutie o zavedení oddeleného vlastníctva, 
a to v rámci legislatívneho procesu pri plnej účasti Parlamentu. Možnosť, ktorú predstavujú 
nezávislí prevádzkovatelia sústavy, vo forme, akú predkladá Komisia, nie je uskutočniteľným 
riešením, pretože prináša nadmerné regulačné náklady.

Ustanovenie o reciprocite uvedené v článku 8a návrhu zabezpečí, že spoločnosti mimo EÚ 
nemôžu získať významný podiel v prenosových/prepravných sieťach EÚ alebo v ich 
prevádzkovateľoch, čím sa zabráni nadmernej závislosti od týchto spoločností. Výnimky sú 
možné iba v prípade, že Spoločenstvo rozhodne o uzavretí dohody so stranou z tretej krajiny. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že v záujme súdržnosti európskej 
energetickej politiky by sa o dohodách s tretími krajinami malo rokovať na úrovni 
Spoločenstva. Súhlasí teda s návrhom Komisie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko má pochybnosti, či, hoci sa Komisia odvoláva 
na nediskrimináciu medzi verejným a súkromným sektorom (odôvodnenie 12), sa venovala 
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dostatočná pozornosť zabezpečeniu toho, aby verejné spoločnosti podliehali rovnakým 
povinnostiam vyplývajúcim z oddelenia ako súkromné spoločnosti, keďže štátne orgány 
nemožno nútiť, aby sprivatizovali svoje spoločnosti. Vyvstáva tu otázka, či by sa konkurenti 
zo súkromného sektora nemohli dostať do nevýhodného postavenia.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že ochrana zákazníkov si 
vyžaduje posilnenie opatrení, a požaduje preto zmeny a doplnenia, ktoré prinesú zlepšenia 
v týchto otázkach ochrany zákazníkov. So zreteľom na povinnosti a právomoci národných 
regulačných orgánov návrh stanovuje ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany zákazníkov. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usiluje o posilnenie a objasnenie úlohy 
orgánov, aby sa dosiahli zlepšenia v týchto otázkach ochrany zákazníkov.

Tento návrh sa v prevažnej miere zaoberá liberalizáciou veľkoobchodného trhu s elektrickou 
energiou. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa však usiluje zdôrazniť aj význam 
zabezpečenia primeranej výroby energie, ktorá uspokojí rastúci dopyt po nej. Okrem toho, 
ako uznala Komisia, sa ešte nepodarilo dosiahnuť európsky maloobchodný trh, ktorý by bol 
plne funkčný. Na dosiahnutie skutočného vnútorného trhu preto treba prijať ďalšie konkrétne 
opatrenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Požiadavky služby vo verejnom 
záujme a spoločné minimálne štandardy, 
ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej 
posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci 
zákazníci mali prospech z hospodárskej 
súťaže. Kľúčovým aspektom pri dodávke 
zákazníkom je prístup k údajom o spotrebe 
a zákazníci musia mať prístup k ich
údajom, aby mohli vyzvať konkurentov na 
predloženie ponuky na základe týchto 
údajov. Zákazníci by takisto mali mať 
právo na náležité informácie o svojej 
spotrebe energie. Pravidelne predkladané
informácie o nákladoch na energiu 

(21) Požiadavky služby vo verejnom 
záujme a univerzálnej služby a spoločné 
minimálne štandardy, ktoré z nich 
vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom 
zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali 
prospech z hospodárskej súťaže 
a zo spravodlivejších cien. Kľúčovým 
aspektom pri dodávke zákazníkom je 
prístup k objektívnym a transparentným
údajom o spotrebe a zákazníci musia mať 
prístup k ich údajom o spotrebe, k s tým
súvisiacim cenám a nákladom na služby, 
aby mohli vyzvať konkurentov na 
predloženie ponuky na základe týchto 
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podnietia úsporu energie, pretože 
zákazníkom poskytnú priamu spätnú väzbu 
o vplyve investícií do energetickej 
účinnosti a zmeny správania.

údajov. Zákazníci by takisto mali mať 
právo na náležité informácie o svojej 
spotrebe energie. Informácie poskytované 
zákazníkom najmenej na štvrťročnom 
základe o nákladoch na energiu podnietia 
úsporu energie, pretože zákazníkom 
poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve 
investícií do energetickej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia cieľa, ktorým je slobodná a transparentná hospodárska súťaž, umožní 
prístup k viacerým údajom zákazníkom, aby sa pri výbere dodávateľa elektrickej energie 
mohli kvalifikovane rozhodnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno a) (nové)
Smernica 2003/54/ES
Článok 3 – odsek 6 – písmená a) a b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
dodávatelia elektrickej energie uvádzali 
na účtoch alebo súčasne zasielaných 
materiáloch a na propagačných 
materiáloch poskytovaných koncovým 
zákazníkom:
a) podiel každého energetického zdroja na 
celkovej skladbe paliva dodávateľa za 
predchádzajúci rok; a to harmonizovaným 
a súhrnným spôsobom v rámci členských 
štátov, ktorý umožní jednoduché 
porovnávanie;
b) minimálne odkaz na existujúce 
referenčné zdroje, ako sú webové stránky, 
kde informácie o dosahoch na životné 
prostredie, minimálne o emisiách CO2
a rádioaktívnom odpade pochádzajúcom 
z vyrobenej elektrickej energie vztiahnutej 
k celkovej skladbe paliva dodávateľa 
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za predchádzajúci rok, sú verejne 
dostupné na ich domovskej stránke.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zákazníci mohli slobodne rozhodovať, mali by mať prístup k údajom, ktoré prispievajú 
k dosahovaniu cieľov v sociálnej a environmentálnej oblasti. Možnosť výberu pre 
spotrebiteľov bude mať kladný vplyv na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno b) (nové)
Smernica 2003/54/ES
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Národné regulačné orgány prijmú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby informácie, ktoré dodávatelia 
poskytnú svojim zákazníkom podľa tohto 
článku, boli spoľahlivé. Pravidlá týkajúce 
sa poskytovania informácií musia byť 
vo všetkých členských štátoch 
a na príslušných trhoch zosúladené.

Or. en

Odôvodnenie

Aby zákazníci boli profitovať zo skutočnej voľby, prezentácia údajov všetkých dodávateľov 
elektrickej energie by mala byť jednotná. Súdržnosťou sa zabezpečí transparentnosť 
a zákazníci budú mať lepšiu možnosť meniť dodávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2003/54/ES
Článok 3 – odsek 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Komisia môže prijať usmernenia na 
implementáciu tohto článku. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.

10. Komisia prijme usmernenia na 
implementáciu tohto článku do jedného 
roka od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. Toto opatrenie určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme 
po konzultácii s Európskym parlamentom 
v súlade s článkom 253 Zmluvy o ES.

Or. en

Odôvodnenie

Zásadné otázky ochrany zákazníkov by sa nemali ponechávať na postup komitológie, 
Parlament má právo v plnej miere sa zapojiť do tohto procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/54/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby od [jeden 
rok od dátumu transpozície]:

1. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy
členské štáty zabezpečia, aby od [jeden rok 
od dátumu transpozície] vertikálne 
integrované podnikateľské subjekty 
spĺňali:
— buď ustanovenia článkov 8, 8a a 8b 
alebo 
— ustanovenia článkov 8a, 8b a 8c.
V prípade, že pri úplnej liberalizácii 
v danom členskom štáte sa transpozícia 
ustanovení článkov 8a, 8b a 8c ukáže ako 
nedostatočná, Spoločenstvo po [troch 
rokoch od dátumu transpozície] rozhodne, 
či bude treba implementovať článok 8.
V prípade, že členské štáty spĺňajú 
ustanovenia článkov 8, 8a a 8b, 
zabezpečia, aby od [jeden rok od dátumu 
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transpozície]:

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožňuje členským štátom vybrať si medzi oddeleným vlastníctvom a účinným 
a efektívnym oddelením a umožňuje Spoločenstvu prijať opatrenia, ak účinné a efektívne 
oddelenie nestačí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1– odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vkladajú sa tieto články 8a a 8b: Vkladajú sa tieto články 8a), 8b) a 8c):

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
smernica 2003/54/ES
Článok 8c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8 c
Účinné a efektívne oddelenie prenosových 
sústav

1. TSO sú vybavení všetkými ľudskými, 
fyzickými a finančnými zdrojmi vertikálne 
integrovaných podnikateľských subjektov, 
ktoré sú potrebné na pravidelnú činnosť 
prenosu elektrickej energie, najmä:
i) aktíva, ktoré sú potrebné na pravidelnú 
činnosť prenosu elektrickej energie, 
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vlastní TSO;
ii) personál, ktorý je potrebný 
na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, zamestnáva TSO;
iii) prideľovanie pracovníkov 
a poskytovanie služieb zo strany 
akejkoľvek pobočky vertikálne 
integrovaného podnikateľského subjektu, 
ktorý sa zaoberá výrobou alebo dodávkou 
energie, a prideľovanie pracovníkov 
a poskytovanie služieb tejto pobočke sa 
obmedzuje na prípady, v ktorých sa 
vylučuje akákoľvek diskriminácia, 
a podlieha schváleniu národných 
regulačných orgánov, aby sa predišlo 
obavám z narušenia hospodárskej súťaže 
a konfliktu záujmov;
iv) pre budúce investičné projekty sa včas 
uvoľnia primerané finančné zdroje.
2. Činnosti považované za potrebné 
na pravidelnú činnosť prenosu elektrickej 
energie, ktoré sú uvedené v odseku 1, 
zahŕňajú aspoň: 
— zastúpenie TSO, kontakty s tretími 
stranami a regulačnými orgánmi;
— udeľovanie a riadenie prístupu tretích 
strán;
— výber poplatkov za prístup;
— poplatky za preťaženie a platby v rámci 
kompenzačného mechanizmu medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy 
v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1228/2003;
— prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej 
sústavy;
— investičné plánovanie, ktoré zabezpečí 
dlhodobú schopnosť sústavy uspokojovať 
primeraný dopyt a zaručí bezpečnosť 
dodávok energie;
— právne služby;
— účtovné služby a služby informačných 
technológií;
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3. TSO majú vlastnú firemnú identitu 
výrazne odlišnú od vertikálne 
integrovaného podniku a majú 
samostatnú značku, komunikáciu 
a priestory.
4. Účtovníctvo TSO kontroluje iná osoba 
ako osoba, ktorá kontroluje vertikálne 
integrovaný podnik a všetky jeho 
pridružené spoločnosti. 
Nezávislosť riadenia TSO, generálneho 
riaditeľa alebo výkonnej rady 
5. Rozhodnutia o vymenovaní a o každom 
predčasnom ukončení pracovného 
pomeru generálneho riaditeľa a členov 
výkonnej rady TSO a o príslušných 
zmluvných dohodách o zamestnaní a jeho 
ukončení sa oznamujú regulačnému 
orgánu alebo inému príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci. Tieto 
rozhodnutia a dohody sa môžu stať 
záväzné až vtedy, pokiaľ regulačný orgán 
alebo iný príslušný orgán verejnej moci 
v lehote troch týždňov od oznámenia 
nevyužije svoje právo veta. Právo veta sa 
môže uplatniť v prípadoch menovania 
a vzájomných zmluvných dohôd, ak 
vzniknú vážne pochybnosti 
o profesionálnej nezávislosti menovaného 
generálneho riaditeľa alebo člena 
výkonnej rady, alebo v prípade 
predčasného ukončenia pracovného 
pomeru a vzájomných zmluvných dohôd, 
ak vzniknú vážne pochybnosti o dôvodoch 
tohto opatrenia.
6. Ak vedúci pracovníci TSO nesúhlasia 
s predčasným ukončením svojho 
pracovného pomeru, majú zaručené 
účinné právo odvolať sa na regulačný 
orgán, iný príslušný národný orgán 
verejnej moci alebo súd.
7. Po ukončení pracovného pomeru 
u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa 
bývalí generálni riaditelia a členovia 
výkonnej rady nesmú podieľať 
na činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
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výrobou alebo dodávkou, po bodu 
najmenej troch rokov.
8. Generálny riaditeľ a členovia výkonnej 
rady TSO nesmú vlastniť žiaden podiel 
v inej pobočke podniku vertikálne 
integrovaného podniku, ako je 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ani 
od nej dostávať akúkoľvek odmenu. 
Žiadna časť jeho/ich platu nebude 
závisieť od činností vertikálne 
integrovaného podniku okrem činnosti 
TSO.
9. Generálny riaditeľ alebo členovia 
výkonnej rady TSO nesmú byť 
zodpovední, priamo alebo nepriamo, 
za každodennú prevádzku akejkoľvek inej 
pobočky vertikálne integrovaného 
podniku.
10. Bez toho, aby boli dotknuté vyššie 
uvedené ustanovenia, TSO má účinné 
rozhodovacie práva nezávislé 
od integrovaného elektroenergetického 
podnikateľského subjektu, pokiaľ ide 
o aktíva, ktoré sú potrebné na prevádzku, 
údržbu alebo rozvoj siete. Táto skutočnosť 
by nemala brániť existencii vhodných 
koordinačných mechanizmov 
zabezpečujúcich ochranu práv materskej 
spoločnosti na dohľad nad hospodárením 
a riadením, pokiaľ ide o návratnosť aktív 
v dcérskej spoločnosti, ktoré sú nepriamo 
regulované v súlade s článkom 22c. 
Konkrétne to materskej spoločnosti 
umožňuje, aby mohla schvaľovať ročný 
finančný plán alebo iný rovnocenný 
nástroj TSO a stanovovať celkové limity 
na úrovni zadlženia svojej dcérskej 
spoločnosti. Ak materská spoločnosť 
neschváli alebo nezmení ročný finančný 
plán alebo iný rovnocenný finančný plán, 
vec sa postúpi na rozhodnutie 
regulačnému orgánu. Materskej 
spoločnosti to neumožňuje vydávať 
pokyny týkajúce sa každodennej 
prevádzky ani jednotlivých rozhodnutí 
o výstavbe alebo modernizácii 
prenosových vedení, ktoré nepresahujú 
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podmienky schváleného finančného plánu 
alebo iného rovnocenného nástroja.

11. Predsedovia dozornej rady alebo 
správnej rady TSO sa nesmú podieľať na 
činnosti žiadnej pobočky vertikálne 
integrovaného podniku, ktorý sa zaoberá 
výrobou alebo dodávkou energie.
12. Členovia dozorných rád alebo 
správnych rád TSO sú nezávislé osoby 
menované na obdobie minimálne päť 
rokov. Ich menovanie sa oznámi 
regulačnému orgánu alebo akémukoľvek 
inému príslušnému národnému orgánu 
verejnej moci a stane sa záväzné za 
podmienok uvedených v odseku 5.
13. Na účely odseku 12 sa člen dozornej 
rady alebo správnej rady TSO považuje 
za nezávislého, ak nie je s vertikálne 
integrovaným podnikom, jeho 
väčšinovými akcionármi alebo 
manažmentom v žiadnom obchodnom 
alebo inom vzťahu, ktorý by vytváral 
konflikt záujmov ovplyvňujúci jeho 
úsudok, a to najmä ak:
a) nebol zamestnancom žiadnej pobočky 
vertikálne integrovaného podniku, ktorý 
sa zaoberá výrobou alebo dodávkou 
energie, v priebehu piatich rokov 
pred jeho menovaním za člena dozornej 
rady alebo správnej rady;
b) ) nevlastní žiaden podiel vo vertikálne 
integrovanom podniku ani od neho alebo 
jeho pridružených podnikov okrem TSO 
nedostáva žiadnu odmenu;
c) počas výkonu funkcie člena dozornej 
rady alebo správnej rady nemá žiaden 
relevantný obchodný vzťah s akoukoľvek 
pobočkou vertikálne integrovaného 
podniku, ktorý sa zaoberá výrobou alebo 
dodávkou energie;
d) nie je členom výkonnej rady 
spoločnosti, do ktorej vertikálne 
integrovaný podnik menuje členov 
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dozornej rady alebo správnej rady.
13. Členské štáty zabezpečia, aby TSO 
vytvorili a uplatnili program súladu, 
v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté 
na zabezpečenie vylúčenia 
diskriminačného správania. V programe 
sa stanovia osobitné povinnosti 
zamestnancov na splnenie tohto cieľa. 
Podlieha schváleniu regulačným orgánom 
alebo iným príslušným národným 
orgánom verejnej moci. Súlad programu 
s predpismi monitoruje nezávislý 
kontrolór. Regulačný orgán má právo 
uvaliť sankcie v prípade nevhodného 
vykonania programu súladu.
15. Generálny riaditeľ alebo výkonná 
rada TSO poveria výkonom funkcie 
kontrolóra súladu osobu alebo orgán, 
ktorý bude zodpovedný za:
i) monitorovanie vykonania programu 
súladu;
ii) vypracovanie ročnej správy, v ktorej sa 
uvádzajú opatrenia prijaté s cieľom 
vykonať program súladu, a jej 
predloženie regulačnému orgánu;
iii) vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 
programu súladu a jeho vykonávania.
16. Nezávislosť kontrolóra súladu je 
zaručená najmä podmienkami jeho 
pracovnej zmluvy.
17. Kontrolór súladu má možnosť 
pravidelne oslovovať dozornú radu alebo 
správnu radu TSO a vertikálne 
integrovaného podniku a regulačné 
orgány.
18. Kontrolór súladu sa podieľa na 
všetkých zasadnutiach dozornej rady 
alebo správnej rady TSO, ktoré sa týkajú 
týchto otázok:
i) podmienok prístupu a pripojenia 
k rozvodnej sieti vrátane výberu poplatkov 
za prístup, poplatkov za preťaženie 
a platieb v rámci kompenzačných 
mechanizmov medzi prevádzkovateľmi 
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prenosovej sústavy v súlade s článkom 3 
nariadenia (ES) č. 1228/2003;
ii) projektov zrealizovaných s cieľom 
prevádzkovať, udržiavať a rozvíjať 
systém prenosovej siete vrátane investícií 
do prepojenia a pripojenia;
iii) pravidiel vyrovnávania vrátane 
pravidiel rezervy elektrickej energie;
iv) obstarávania energie s cieľom pokrytia 
strát energie.
19. Počas týchto zasadnutí kontrolór 
súladu dbá o to, aby dozornej rade alebo 
správnej rade neboli diskriminačným 
spôsobom poskytnuté informácie 
o činnostiach výrobcov alebo 
dodávateľov, ktoré by mohli znamenať 
obchodnú výhodu.
20. Kontrolór súladu má prístup 
k všetkým relevantným knihám, 
záznamom a do kancelárií TSO, ako aj 
k všetkým informáciám potrebným 
na riadny výkon jeho povinností.
21. Kontrolóra súladu menuje a odvoláva 
generálny riaditeľ alebo výkonná rada len 
po predchádzajúcom súhlase regulačného 
orgánu.
22. TSO pripravia aspoň každé 2 roky 
desaťročný plán rozvoja siete. Prijímajú 
účinné opatrenia na zabezpečenie 
primeranosti systému a bezpečnosti 
dodávok energie.
23. Desaťročný plán rozvoja siete najmä:
i) uvedie pre účastníkov trhu hlavné 
prenosové infraštruktúry, ktoré by sa mali 
v priebehu najbližších desiatich rokov 
vybudovať;
ii) obsahuje všetky schválené investície 
a uvádza nové investície, o vykonaní 
ktorých sa rozhodne v najbližších troch 
rokoch.
24. S cieľom vypracovať tento desaťročný 
plán rozvoja siete každý TSO vypracuje 
rozumný odhad vývoja v oblasti výroby, 
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spotreby a výmeny s ostatnými krajinami 
a zohľadní existujúce regionálne 
a celoeurópske plány investícií do sietí. 
TSO včas predloží návrh príslušnému 
národnému orgánu.
25. Príslušný národný orgán na základe 
návrhu desaťročného plánu rozvoja siete 
otvoreným a transparentným spôsobom 
vykoná konzultácie so všetkými 
relevantnými používateľmi siete a môže 
zverejniť výsledky svojej konzultácie, 
najmä v súvislosti s možnými investičnými 
potrebami.
26. Príslušný národný orgán preskúma, či 
desaťročný plán rozvoja siete pokrýva 
všetky potreby investícií zistené počas 
konzultácie. Tento orgán môže uložiť 
povinnosť TSO, aby pozmenil a doplnil 
svoj plán.
27. Príslušný národný orgán uvedený 
v odsekoch 24, 25 a 26 môže byť národný 
regulačný orgán, akýkoľvek iný príslušný 
národný orgán verejnej moci alebo 
subjekt pre rozvoj siete, ktorý vytvorili 
TSO. V poslednom prípade TSO predložia 
návrh stanov, zoznam členov a procesné 
pravidlá na schválenie príslušnému 
národnému orgánu verejnej moci.
28. Ak TSO odmietne vykonať konkrétnu 
investíciu uvedenú v desaťročnom pláne 
rozvoja siete, ktorá sa má uskutočniť 
v najbližších troch rokoch, členské štáty 
zabezpečia, aby regulačný orgán alebo 
akýkoľvek iný príslušný národný orgán 
verejnej moci mal právomoc prijať jedno 
z týchto opatrení:
a) požiadať všetkými právnymi 
prostriedkami TSO, aby vykonal svoj 
investičný záväzok s využitím svojich 
vlastných finančných prostriedkov;
b) vyhlásiť verejnú súťaž pre nezávislých 
investorov na potrebné investície 
do prenosovej sústavy, pričom môže 
zaviazať TSO, aby:
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— súhlasil s financovaním akoukoľvek 
treťou stranou;
— súhlasil s výstavbou, ktorú uskutoční 
tretia strana, a s výstavbou nových 
zariadení;
— súhlasil s prevádzkou nových 
zariadení.
Príslušné dohody o financovaní 
podliehajú schváleniu regulačným 
orgánom alebo iným príslušným 
národným orgánom verejnej moci. 
V oboch prípadoch regulácia taríf umožní 
pokrytie nákladov na takéto investície 
prostredníctvom tržieb.
29. Príslušný národný orgán verejnej 
moci monitoruje a hodnotí vykonávanie 
investičného plánu.
30. TSO sú povinné vytvoriť a zverejniť 
transparentné a účinné postupy 
na nediskriminačné pripojenie nových 
elektrární na rozvodovú sieť. Tieto 
postupy podliehajú schváleniu národným 
regulačným orgánom alebo iným 
príslušným národným orgánom verejnej 
moci.
31. TSO nesmú odmietnuť pripojenie 
novej elektrárne z dôvodu možných 
budúcich obmedzení voľných sieťových 
kapacít, napr. preťaženia vo vzdialených 
častiach prenosovej siete. TSO je povinný 
poskytovať potrebné informácie.
32. TSO nesmú odmietnuť vytvoriť nový 
bod pripojenia, ak jediným dôvodom tohto 
odmietnutia je, že dôjde k zvýšeniu 
nákladov v súvislosti s potrebným 
zvýšením kapacity prvkov siete v okolí 
nového bodu pripojenia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré nezrealizovali oddelené vlastníctvo, budú mať možnosť ďalej 
liberalizovať svoje trhy bez toho, aby museli siahnuť po oddelenom vlastníctve.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/54/ES
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Nezávislí prevádzkovatelia sústavy
1. Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice patrí prenosová sústava 
vertikálne integrovanému 
podnikateľskému subjektu, členské štáty 
môžu povoliť výnimky z ustanovení 
článku 8 ods. 1 za predpokladu, že členský 
štát určí nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy na návrh vlastníka prenosovej 
sústavy a pod podmienkou, že Komisia 
takéto určenie potvrdí. Vertikálne 
integrovanému podnikateľskému 
subjektu, ktorý vlastní prenosovú sústavu, 
sa v žiadnom prípade nemôže zabrániť, 
aby prijal kroky na zabezpečenie súladu s 
ustanoveniami článku 8 ods. 1.
2. Členský štát môže schváliť a určiť 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy iba 
za týchto podmienok:
(a) kandidujúci prevádzkovateľ 
preukázal, že spĺňa požiadavky uvedené v 
článku 8 ods. 1 písm. b) až d);
(b) kandidujúci prevádzkovateľ 
preukázal, že disponuje finančnými, 
technickými a ľudskými zdrojmi 
požadovanými na vykonanie svojich úloh 
vyplývajúcich z ustanovení článku 9;
(c) kandidujúci prevádzkovateľ sa 
zaviazal, že bude plniť desaťročný plán 
rozvoja siete, ktorý navrhol regulačný 
orgán;
(d) vlastník prenosovej sústavy preukázal 
svoju schopnosť dodržiavať povinnosti 
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vyplývajúce z ustanovení odseku 6.
Na tento účel poskytne všetky návrhy 
zmluvných dojednaní s kandidujúcim 
podnikom alebo akýmkoľvek iným 
príslušným subjektom;
(e) kandidujúci prevádzkovateľ preukázal 
svoju schopnosť plniť si povinnosti 
vyplývajúce z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 
z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu 
do siete pre cezhraničné výmeny 
elektrickej energie* vrátane spolupráce 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
na európskej a regionálnej úrovni.
3. Podniky, ktoré regulačný orgán 
certifikoval ako dodržiavajúce požiadavky 
článku 8a a článku 10 ods. 2, schvaľujú a 
za nezávislých prevádzkovateľov sústavy 
určujú členské štáty. Uplatňuje sa 
certifikačný postup uvedený v článku 8b.
4. V prípade, ak Komisia prijala 
rozhodnutie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 8b a zistí, že 
regulačný orgán nesplnil jej rozhodnutie 
do dvoch mesiacov, v lehote šiestich 
mesiacov určí na základe návrhu 
Agentúry pre spoluprácu energetických 
regulátorov a po vypočutí stanovísk 
vlastníka prenosovej sústavy a 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy na 
obdobie 5 rokov. Vlastník prenosovej 
sústavy môže kedykoľvek navrhnúť 
regulačnému orgánu určenie nového 
nezávislého prevádzkovateľa sústavy 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
10 ods. 1.
5. Každý nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
je zodpovedný za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, vrátane výberu 
poplatkov za prístup, poplatkov za 
preťaženie a poplatkov v rámci 
kompenzačných mechanizmov medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v 
súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 
1228/2003, ako aj poplatkov na 
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prevádzku, udržiavanie a rozvoj 
prenosovej sústavy a poplatkov na 
zabezpečenie dlhodobej schopnosti 
sústavy uspokojovať primeraný dopyt 
prostredníctvom investičného plánovania.
Pri rozvoji siete je nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za 
plánovanie (vrátane schvaľovacieho 
postupu) a výstavbu novej infraštruktúry a 
jej uvedenie do prevádzky. Na tieto účely 
koná ako prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy v súlade s touto kapitolou.
Vlastníci prenosovej sústavy nesmú byť 
zodpovední za udeľovanie a riadenie 
prístupu tretích strán, ani za investičné 
plánovanie.
6. V prípade, ak bol určený nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, vlastník 
prenosovej sústavy:
(a) poskytuje nezávislému 
prevádzkovateľovi sústavy na splnenie 
jeho úloh v plnej miere patričnú 
spoluprácu a podporu vrátane všetkých 
príslušných informácií;
(b) financuje investície, o ktorých 
rozhodol nezávislý prevádzkovateľ sústavy 
a ktoré schválil regulačný orgán, alebo 
dáva súhlas s ich financovaním 
akoukoľvek zainteresovanou stranou 
vrátane nezávislého prevádzkovateľa 
sústavy. Príslušné dojednania o 
financovaní podliehajú schváleniu 
regulačným orgánom. Pred schválením sa 
regulačný orgán ešte poradí s vlastníkom 
aktív aj inými zainteresovanými stranami;
(c) zabezpečuje krytie záväzkov spojených 
s aktívami siete s výnimkou časti záväzkov 
týkajúcich sa úloh nezávislého 
prevádzkovateľa sústavy;
(d) poskytuje potrebné záruky na 
uľahčenie financovania akýchkoľvek 
rozšírení siete s výnimkou tých investícií, v
prípade ktorých dal podľa písmena b) svoj 
súhlas s financovaním ktoroukoľvek 
zainteresovanou stranou vrátane 
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nezávislého prevádzkovateľa sústavy.
7. Príslušnému národnému orgánu 
hospodárskej súťaže sa v úzkej spolupráci 
s regulačným orgánom udelia všetky 
príslušné právomoci na účinné 
monitorovanie dodržiavania povinností 
vyplývajúcich z ustanovení odseku 6 zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť, ktorú predstavujú nezávislí prevádzkovatelia sústavy, nie je vzhľadom na nadmerné 
regulačné náklady uskutočniteľnou alternatívou k oddelenému vlastníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/54/ES
Článok 10a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a vypúšťa sa
Oddelenie vlastníkov prenosovej sústavy
1. V prípade, ak bol vymenovaný nezávislý 
prevádzkovateľ sústavy, sú vlastníci 
prenosovej sústavy, ktorí sú súčasťou 
vertikálne integrovaného 
podnikateľského subjektu, aspoň z 
hľadiska svojej právnej formy, 
organizácie a rozhodovania nezávislí od 
iných činností, ktoré nesúvisia s 
prenosom.
2. S cieľom zabezpečiť nezávislosť 
vlastníka prenosovej sústavy podľa 
odseku 1 sa uplatňujú tieto minimálne 
kritériá:
(a) osoby zodpovedné za riadenie 
vlastníka prenosovej sústavy nemôžu byť 
prítomné v podnikových štruktúrach 
integrovaného elektroenergetického 
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podnikateľského subjektu zodpovedných, 
či už priamo, alebo nepriamo, za 
každodenné fungovanie výroby, 
distribúcie a dodávky elektrickej energie;
(b) musia byť prijaté vhodné opatrenia, 
ktoré zabezpečia, aby profesionálne 
záujmy osôb zodpovedných za riadenie 
vlastníka prenosovej sústavy boli brané do 
úvahy spôsobom zaručujúcim, že budú 
schopné konať nezávisle;
(c) vlastník prenosovej sústavy vytvorí 
program súladu, v ktorom sa stanovia 
opatrenia prijaté na zabezpečenie 
vylúčenia diskriminačného správania a 
primeraného monitorovania dodržiavania 
tohto programu. V programe sa stanovia 
osobitné povinnosti zamestnancov na 
splnenie tohto cieľa. Ročnú správu, v 
ktorej sa uvádzajú prijaté opatrenia, 
predkladá osoba alebo orgán zodpovedný 
za monitorovanie programu súladu 
regulačnému orgánu a táto správa sa 
uverejňuje.
3. Komisia môže prijať usmernenia na 
zabezpečenie úplného a efektívneho 
dodržiavania odseku 2 tohto článku zo 
strany vlastníka prenosovej sústavy. Toto 
opatrenie určené na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 27b ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia vychádzajú z článku 10 a v prípade vypustenia článku 10 sú bezpredmetné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/54/ES
Článok 22c – odsek 1 – písmeno i)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) monitorovať úroveň otvorenia trhu 
a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej 
a maloobchodnej úrovni vrátane výmen 
elektrickej energie, cien pre domácnosti, 
miery zmien dodávateľa, miery odpájania
a sťažností domácností v dohodnutom 
formáte, ako aj narušenia alebo 
obmedzenia hospodárskej súťaže 
v spolupráci s orgánmi hospodárskej 
súťaže, vrátane poskytovania príslušných 
informácií a predkladania náležitých 
prípadov do pozornosti príslušným 
orgánom hospodárskej súťaže;

i) monitorovať úroveň otvorenia trhu 
a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej 
a maloobchodnej úrovni vrátane výmen 
elektrickej energie, cien pre domácnosti, 
miery zmien dodávateľa, sadzieb 
za pripojenie a odpojenie, poplatkov 
za údržbu a sťažností domácností 
v dohodnutom formáte, ako aj narušenia 
alebo obmedzenia hospodárskej súťaže 
v spolupráci s orgánmi hospodárskej 
súťaže, vrátane poskytovania príslušných 
informácií a predkladania náležitých 
prípadov do pozornosti príslušným 
orgánom hospodárskej súťaže;

Or. en

Odôvodnenie

Je v záujme lepšej možnosti voľby pre zákazníkov, aby mal orgán právomoc monitorovať 
väčšiu škálu sadzieb a poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/54/ES
Článok 22c – odsek 1 – písmeno k)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc 
iných národných regulačných orgánov, 
zabezpečovať vysoký štandard 
univerzálnej služby a služby vo verejnom 
záujme v prípade elektrickej energie, 
ochranu zraniteľných zákazníkov 
a účinnosť opatrení na ochranu zákazníkov 
uvedených v prílohe A;

k) bez toho, aby bola dotknutá právomoc 
iných národných regulačných orgánov, 
zabezpečovať v celej EÚ jednotný 
a transparentný vysoký štandard 
univerzálnej služby a služby vo verejnom
záujme v prípade zákazníkov elektrickej 
energie vrátane súkromných osôb
a zaručiť ochranu zraniteľných zákazníkov 
a účinnosť všetkých opatrení na ochranu 
zákazníkov uvedených v prílohe A;

Or. en
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Odôvodnenie

Ďalšie objasnenie týkajúce sa povinností orgánu prispeje k fungovaniu trhu a konečnom 
dôsledku prinesie zákazníkom úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/54/ES
Článok 22c – odsek 1 – písmeno m)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) zabezpečovať prístup k údajom 
o spotrebe odberateľov, uplatňovanie 
jednotného formátu údajov o spotrebe 
a prístup k údajom podľa písmena h) 
prílohy A;

m) zabezpečovať prístup k údajom 
o spotrebe odberateľov vrátane údajov 
o cenách a o iných s tým spojených 
výdavkoch, uplatňovanie jednotného 
formátu údajov o takejto spotrebe a rýchly
prístup k údajom pre všetkých zákazníkov
podľa písmena h) prílohy A;

Or. en

Odôvodnenie

Ďalšie objasnenie týkajúce sa povinností orgánu prispeje k fungovaniu trhu a konečnom 
dôsledku prinesie zákazníkom úžitok.
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