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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny 
elektrickej energie
(KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0531),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0320/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2c – odsek 1 – písmeno a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) technické a trhové predpisy v 
oblastiach uvedených v odseku 3;

a) odporúčania a stanoviská k návrhom 
usmernení a návrhom predpisov
uvedeným v článku 2e;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
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a doplňujúceho návrhu je úprava v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ročný pracovný program uvedený 
v odseku 1 písm. d) obsahuje zoznam 
a opis technických a trhových predpisov, 
plán spoločných operácií siete a 
výskumno-vývojových aktivít, ktoré sa 
majú navrhnúť v danom roku, a orientačný 
kalendár. 

2. Ročný pracovný program uvedený 
v odseku 1 písm. d) obsahuje zoznam 
a opis predpisov vypracovaných v súlade 
s článkom 2eb, plán spoločných operácií 
siete a výskumno-vývojových aktivít, ktoré 
sa majú navrhnúť v danom roku, 
a orientačný kalendár. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1128/2003
Článok 2c – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podrobné technické a trhové predpisy 
pokrývajú tieto oblasti podľa priorít 
stanovených v ročnom pracovnom 
programe:

vypúšťa sa

a) pravidlá bezpečnosti a spoľahlivosti;
b) pravidlá pripojenia a prístupu k sieti;
c) pravidlá výmeny údajov a 
vysporiadania;
d) pravidlá interoperability;
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e) prevádzkové postupy v núdzových 
prípadoch;
f) pravidlá prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;
g) pravidlá obchodovania;
h) pravidlá transparentnosti;
i) pravidlá vyrovnávania vrátane pravidiel 
rezervy elektrickej energie; pravidlá 
vyrovnávania vrátane pravidiel rezervy 
elektrickej energie;
j) pravidlá týkajúce sa harmonizovaných 
tarifných štruktúr prenosu, vrátane 
lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosovej sústavy;
k) energetickú efektívnosť v súvislosti 
s elektrickými sieťami.

Or. en

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2c – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
Komisii na požiadanie poradí pri 
prijímaní usmernení uvedených v článku 
8.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2ba, 2bb novému a 2bc novému. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
predloží agentúre návrh technických 
a trhových predpisov, návrh 10-ročného 
investičného plánu a návrh ročného 
pracovného programu vrátane informácií 
týkajúcich sa konzultačného postupu.

2. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
predloží agentúre svoje stanoviská 
a odporúčania týkajúce sa usmernení 
a návrhov predpisov a predloží návrh 10-
ročného investičného plánu a návrh 
ročného pracovného programu vrátane 
informácií týkajúcich sa súvisiacich 
konzultačných postupov.

Or. en

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ustanovenie a hodnotenie technických a 
trhových predpisov

Usmernenia a predpisy

1. Komisia môže po konzultácii 
s agentúrou vyzvať Európsku sieť 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre 
elektrickú energiu, aby v primerane 
stanovenej lehote pripravila predpisy 
v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3, 
ak usúdi, že takéto opatrenia sú potrebné 

1. Komisia môže poveriť agentúru, aby 
vypracovala usmernenia a prijala 
predpisy na harmonizáciu technických 
a trhových predpisov s cieľom uľahčiť 
integráciu trhu.
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na účinné fungovanie trhu.
2. Agentúra poskytne Komisii náležite 
odôvodnené stanovisko, ak usúdi, že:

2. Usmernenia a predpisy sa môžu týkať 
najmä týchto oblastí:

a) Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
nestihla v primerane stanovenej lehote 
odsúhlasiť technické alebo trhové 
predpisy v oblastiach uvedených v článku 
2c ods. 3;

a) pravidiel bezpečnosti a spoľahlivosti;

b) technické alebo trhové predpisy, ktoré 
prijala Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3, 
nezabezpečujú nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne 
fungovanie trhu;

b) pravidiel pripojenia a prístupu k sieti;

c) prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
neimplementovali technické alebo trhové 
predpisy prijaté Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre 
elektrickú energiu v oblastiach uvedených 
v článku 2c ods. 3.

c) pravidiel výmeny údajov a 
vysporiadania;

3. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo 
na základe odporúčania agentúry prijať 
usmernenia v oblastiach uvedených 
v článku 2c ods. 3, ak usúdi, že:

d) pravidiel interoperability;

a) technické alebo trhové predpisy, ktoré 
prijala Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
v oblastiach uvedených v článku 2c ods. 3, 
nezabezpečujú nediskriminačnú, účinnú 
hospodársku súťaž a efektívne 
fungovanie trhu;

e) prevádzkových postupov v núdzových 
prípadoch;

b) Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
nestihla v primerane stanovenej lehote 
odsúhlasiť technické alebo trhové 
predpisy v oblastiach uvedených v článku 
2c ods. 3;

f) pravidiel prideľovania kapacity a 
riadenia preťaženia;

– c) prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
neimplementovali technické alebo trhové 
predpisy prijaté Európskou sieťou 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre 
elektrickú energiu v oblastiach uvedených 

g) pravidiel pre cezhraničné denné trhy 
s harmonizovanými uzávierkami;
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v článku 2c ods. 3.

Opatrenia navrhnuté na účely zmeny 
a doplnenia nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.

h) pravidiel obchodovania, ktoré 
zabezpečujú predovšetkým rozvoj 
sekundárnych trhov pre cezhraničné 
práva na prenos a bezpečnosť práva na 
prenos;

4. Odsek 3 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté právo Komisie prijímať, meniť 
a dopĺňať usmernenia uvedené v článku 
8.

i) pravidiel transparentnosti;

j) pravidiel vyrovnávania vrátane 
pravidiel rezervy elektrickej energie;

k) pravidiel týkajúcich sa 
harmonizovaných tarifných štruktúr 
prenosu, vrátane lokačných signálov 
a pravidiel kompenzácie medzi 
prevádzkovateľmi prenosovej sústavy;

l) energetickej efektívnosti v súvislosti 
s elektrickými sieťami.

Or. en

Odôvodnenie

Usmernenia a predpisy by mali uľahčovať rozvoj konkurenčných trhov a zabezpečiť 
integráciu trhu prostredníctvom harmonizácie technických a trhových pravidiel. Tieto 
pravidlá musia slúžiť záujmom trhu prostredníctvom optimalizácie prideľovania kapacít, 
rozvoja spájania/rozdeľovania trhov deň vopred, existencie cezhraničných trhov s denným 
režimom a režimom deň vopred atď. Pravidlá a zásady na vysokej úrovni by sa mali stanoviť 
najprv v rámci usmernení a predpisy by potom mali poskytovať bližšie určenie týchto zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2ea (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2ea
Vypracovanie usmernení
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1. Komisia po konzultáciách s agentúrou 
zostaví ročný zoznam priorít, v ktorom 
určí otázky prvoradého záujmu z hľadiska 
rozvoja vnútorného trhu s elektrinou. 
2. So zreteľom na zoznam priorít môže 
Komisia poveriť agentúru, aby 
maximálne do šiestich mesiacov 
vypracovala návrh usmernení, v ktorom 
budú stanovené základné, jasné 
a objektívne zásady harmonizácie 
pravidiel, ktoré umožnia rozvoj 
konkurenčného integrovaného trhu.
3. V rámci vypracúvania usmernení 
agentúra vedie rozsiahle otvorené a 
transparentné konzultácie, ktoré netrvajú 
menej ako dva mesiace, a podáva správy 
ESPPS a ostatným zúčastneným stranám.
4. Agentúra vypracuje konečné znenie 
návrhov usmernení na základe výsledkov 
konzultácií maximálne do dvoch mesiacov 
po skončení obdobia, kedy ich viedla. 
Agentúra zverejní všetky získané 
pripomienky a objasní ako ich zohľadnila 
v konečnom znení návrhu usmernení 
alebo zdôvodní ich zamietnutie.
5. Agentúra predloží Komisii, ESPPS 
a ostatným zúčastneným stranám konečné 
znenie návrhu usmernení na vyjadrenie 
stanoviska, ktoré predložia do jedného 
mesiaca po jej doručení. V prípade, že 
bude niektoré z týchto stanovísk 
negatívne, agentúra predloží konečné 
znenie návrhu usmernení svojej rade 
regulátorov, ktorá poskytne náležite 
podložené dôvody prijatia alebo 
zamietnutia daného stanoviska.
6. Komisia posúdi, či sú v konečnom znení 
návrhu usmernení stanovené základné, 
jasné a objektívne zásady harmonizácie 
pravidiel, ktorými sa riadi rozvoj 
konkurenčného integrovaného trhu, 
a spravodlivosť vedenia konzultácií. 
7. Ak Komisia usúdi, že konečné znenie 
návrhu usmernení, ktoré predložila 
agentúra, tvorí náležitý základ, zašle ju 
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výboru uvedenému v článku 13 ods. 1 na 
konečné prijatie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 13 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o prioritách v oblasti rozvoja trhu je dôležité, aby Komisia na základe 
konzultácií s agentúrou zostavila zoznam priorít. Po zostavení takéhoto zoznamu by sa mali 
vypracovať návrhy usmernení, ktoré by určovali základné zásady v príslušných oblastiach 
s cieľom harmonizovať uplatniteľné pravidlá. Len v prípade, že zoznam priorít a usmernenia 
budú vypracované správnym spôsobom, bude možné náležite vypracovať predpisy.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by nahradil text článku 2e nariadenia 1288/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2eb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2eb
Vypracovanie predpisov

1. Po prijatí usmernení v súlade 
s článkom 2ea Komisia poverí ESPPS, 
aby do šiestich mesiacov vypracovala 
návrhy predpisov, ktoré budú v plnom 
súlade so zásadami stanovenými v týchto 
usmerneniach.
2. V rámci vypracúvania návrhu 
predpisov ESPPS vedie včasné rozsiahle 
otvorené a transparentné konzultácie so 
všetkými príslušnými účastníkmi trhu 
a podáva správy všetkým zúčastneným 
stranám, ktoré v plnej miere zapojí do 
procesu vypracúvania návrhu.
3 ESPPS predloží agentúre návrh 
predpisov na ďalšie prekonzultovanie.
5. Agentúra vedie rozsiahle otvorené a 
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transparentné konzultácie, ktoré netrvajú 
menej ako dva mesiace.
6. Agentúra vypracuje konečné znenie 
návrhu predpisov na základe konzultácií 
maximálne do dvoch mesiacov po 
skončení konzultačného obdobia. 
Agentúra zverejní všetky získané 
pripomienky a objasní, ako ich 
zohľadnila v konečnom znení návrhu 
predpisov alebo zdôvodní ich zamietnutie.
7. Agentúra predloží konečné znenie 
návrhu predpisov Komisii, ktorá posúdi 
jeho kompatibilitu s usmerneniami.
8. Komisia posúdi súlad návrhu predpisov 
so zásadami usmernení prijatých v súlade 
s článkom 2ea.
8. Komisia posúdi aj to, či predpisy sú 
také, aby prispeli k rozvoju 
konkurenčného a integrovaného trhu. Ak 
Komisia zaujme negatívne stanovisko, 
poverí ESPPS, aby tento návrh predpisov 
zmenila a doplnila.
9. Komisia posúdi uplatňovanie týchto 
predpisov z vlastnej iniciatívy na žiadosť 
agentúry alebo na základe odporúčania 
príslušných zúčastnených strán na trhu. 
Ak Komisia zistí, že prijatý predpis sa 
neuplatňuje, postúpi tento predpis výboru 
uvedenému v článku 13 ods. 1 na 
preskúmanie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 13 ods. 2. 
10. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade 
aktualizácie predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k navrhovanému článku 2ea.

Je nevyhnutné, aby boli predpisy plne v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v 
usmerneniach. Okrem toho na zabezpečenie kvalitných predpisov je veľmi dôležité viesť 
rozsiahle konzultácie s účastníkmi trhu a úzko ich zapojiť do tohto procesu. Aktualizácia 
platných predpisov v dôsledku technologických zmien a zlepšenia postupov by sa mala 
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vykonávať rovnako (pozri odsek 10).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2f – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu
pri plnení svojich úloh konzultuje vo 
veľkej miere, v počiatočnom štádiu
a otvoreným a transparentným spôsobom, 
predovšetkým pri príprave technických 
a trhových predpisov a svojho ročného 
pracovného programu podľa článku 2c 
ods. 1 a ods. 3, všetkých príslušných 
účastníkov trhu; konzultácie sa týkajú 
dodávateľských a výrobných podnikov, 
odberateľov, užívateľov sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ako 
aj príslušných (odvetvových) združení, 
technických orgánov a platforiem 
zainteresovaných strán.

1. Agentúra pri plnení svojich úloh 
konzultuje vo veľkej miere otvoreným 
a transparentným spôsobom všetkých 
príslušných účastníkov trhu; konzultácie sa 
týkajú dodávateľských a výrobných 
podnikov, odberateľov, užívateľov sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ako 
aj príslušných (odvetvových) združení, 
technických orgánov a platforiem 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 2f – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu

3. Agentúra pred prijatím usmernení a 
predpisov uvedie pripomienky, ktoré 
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pred prijatím ročného pracovného 
programu a technických a trhových 
predpisov uvedených v článku 2c ods. 1 a 
ods. 3 uvedie pripomienky, ktoré dostala v 
priebehu konzultácie, a spôsob, akým boli 
tieto pripomienky zohľadnené. Ak 
pripomienky neboli zohľadnené, predloží 
odôvodnené stanovisko.

dostala v priebehu konzultácie, a spôsob, 
akým boli tieto pripomienky zohľadnené. 
Ak pripomienky neboli zohľadnené, 
predloží odôvodnené stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea a 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 6 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjem môžu regulačné orgány zohľadniť 
pri schvaľovaní metodológie výpočtu 
sieťových taríf a/alebo pri hodnotení, či 
by sa tarify nemali zmeniť.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie ustanovenia, ktoré bolo vypustené z nariadenia 1228/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 8 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenia Usmernenia pre kompenzačný 
mechanizmus medzi prevádzkovateľmi 

prenosových sústav

Or. en

Odôvodnenie

Zmena v názve, aby sa zabránilo zámene s usmerneniami uvedenými v článku 2e.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
nariadenie (ES) č. 1228/2003
Článok 8 – odsek 3 písmeno h)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) podrobnosti týkajúce sa záležitostí 
uvedených v článku 2c ods. 3.

h) podrobnosti týkajúce sa záležitostí 
uvedených v článku 2e.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k navrhovaným článkom 2e, 2ea, 2eb. Cieľom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je úprava textu v súlade s novým postupom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

1. Spravodajca víta tretí liberalizačný balík energetických trhov Európskej únie, pretože 
podľa jeho názoru predstavuje komplexný a ucelený legislatívny návrh, v ktorom väčšina 
odporúčaní prijatých Európskym parlamentom v júni 2007 bola zahrnutá do návrhov.

2. V tomto zmysle súhlasí so začlenením silnejších a nezávislejších právomocí pre 
regulačné orgány, so zvýšenými požiadavkami na transparentnosť na trhu, so zlepšeným 
rámcom pre spoluprácu na európskej úrovni medzi národnými regulačnými orgánmi, ako 
aj medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, pričom dôraz kladie na ďalší rozvoj 
prepojovacej kapacity medzi členskými štátmi a na návrh oddelenia vlastníctva, ktoré 
predstavuje najúčinnejší, ale nie jediný prostriedok na podporu investícií a zabránenie 
diskriminácie nových účastníkov trhu.

3. Taktiež súhlasí s navrhovaným zriadením agentúry pre európskych regulátorov, hoci má 
výhrady voči súčasnej štruktúre a rozhodovacej právomoci tohto nového orgánu.

4. V súvislosti s reguláciou cezhraničnej výmeny elektrickej energie sa spravodajca 
domnieva, že hlavný problém legislatívneho návrhu spočíva v súčasnom rozdelení 
právomocí medzi rôzne subjekty, čo vedie k nejasnému a do istej miery zdĺhavému 
rozhodovaciemu procesu. Tento dokument objasní hlavné obavy spravodajcu v súvislosti 
s jeho konkrétnym návrhom.

Štruktúra zodpovednosti

5. Ako je uvedené vyššie, spravodajca sa domnieva, že hlavný problém tejto oblasti spočíva 
v tom, že súčasná štruktúra zodpovednosti uvedená v návrhu Komisie na reguláciu 
cezhraničnej výmeny elektrickej energie nezodpovedá skutočnému a prirodzenému 
rozdeleniu právomocí na vnútroštátnej úrovni, pretože prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy sa priznáva kvázi regulačný štatút, pričom regulačná agentúra sa zdá byť 
odsunutá do roly poradného orgánu.

6. Domnieva sa najmä, že viaceré z jedenástich úloh, ktoré majú prevádzkovatelia 
prenosovej sústavy (PPS) plniť, by mali byť skôr v rukách regulačných orgánov.

7. Zatiaľ čo spravodajca súhlasí s myšlienkou Komisie o vytvorení prístupu zdola nahor, 
pokiaľ ide o vývoj technických predpisov, keďže PPS na to majú najlepšie predpoklady 
a majú priamy záujem na zjednodušení a harmonizácii týchto predpisov na európskej 
úrovni, domnieva sa, že iné predpisy, ako napríklad predpisy súvisiace 
s transparentnosťou obchodovania a trhov by sa mali riadiť rozdielnym prístupom, kde by 
agentúra ako nezávislý orgán mala byť zodpovedná za vypracovanie návrhov smerníc 
v úzkej spolupráci s účastníkmi na trhu, čiže samozrejme i s PPS, a za ich schválenie.
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8. Navyše, implementácia vyššie uvedených predpisov a pravidiel na základe dobrovoľnosti 
vzbudzuje otázky, či vôbec existuje dajaký prínos k súčasnému systému spolupráce PPS 
na európskej úrovni. Spravodajca je pevne presvedčený, že niektoré pravidlá a predpisy, 
ktoré vzídu z implementácie tohto nariadenia, by mali byť povinné.

9. Napokon sa spravodajca domnieva, že v súlade s poverením agentúry vypracovávať 
a prijímať trhové predpisy, by mal byť tento regulačný orgán namiesto PPS poverený 
vykonávaním konzultácií so zúčastnenými stranami, vzhľadom na postup uskutočňovaný 
na vnútroštátnej úrovni.

Agentúra

10. Spravodajca si je vedomý obmedzení, ktoré vyjadruje stanovisko právnej služby Komisie 
k právomociam zvereným agentúre pre európskych regulátorov. Zastáva však názor, že 
väčšina pochybností a nejasností v štruktúre právomoci pochádza práve z tohto 
nedostatku právomocí. Z tohto dôvodu by si spravodajca želal, aby Výbor požiadal 
právny útvar Parlamentu o preskúmanie, či možno rozšíriť právomoci agentúry to takej 
miery, aby mohla vydávať konečné regulačné rozhodnutia v súlade s uznesením 
Európskeho parlamentu z júna 2007 o liberalizácii energetických trhov.

11. Ak by to nebolo možné, tak sa spravodajca domnieva, že Parlament by mal zvážiť, či 
navrhovaný model vyrieši súčasné problémy medzi vnútroštátnymi regulátormi s cieľom 
dosiahnuť spoločné stanovisko a či by mohol slúžiť ako dočasný krok k vytvoreniu 
skutočného európskeho regulátora.

12. Európsky parlament vyjadril nedávno želanie vytvoriť európsky orgán vnútroštátnych 
regulátorov, ktorý by mal rozhodovacie právomoci v oblasti cezhraničných otázok medzi 
členskými štátmi, pričom členské štáty by zostali zodpovedné za rozhodnutia v oblastiach 
v rámci ich územia vnútroštátnej pôsobnosti. Zámerom stanoviska Parlamentu bolo 
ukončiť patovú situáciu medzi vnútroštátnymi regulátormi, ktorú možno v súčasnosti 
pozorovať; to je dôvod, prečo návrh Komisie v dnešnom stave dáva agentúre právomoc 
riešiť súčasné a potenciálne ťažkosti. Spravodajca sa domnieva, že nezávislá agentúra 
s primeranými právomocami v oblasti cezhraničných otázok by účinnejšie 
a transparentnejšie podporila rozvoj skutočnej energetickej regulácie v EÚ.

13. Spravodajca je taktiež znepokojený zánikom existujúcej skupiny ERGEG a dôsledkami, 
ktoré by to mohlo mať v súvislosti s nezávislosťou, keďže agentúra je podľa súčasného 
návrhu nadmerne závislá od Európskej komisie.

Požiadavky na oddelenie v rámci európskej siete prevádzkovateľov prenosovej sústavy 
(ESPPS)

14. Spravodajca víta návrh Komisie formalizovať existujúci rámec spolupráce 
prevádzkovateľov prenosovej siete s cieľom podporiť integráciu na európskej úrovni 
a vytvoriť plnú harmonizáciu technických pravidiel medzi 27 členskými štátmi.

15. Aby mohol model ESPPS pracovať správne a bez ohľadu na úroveň oddelenia 
vyžadovanú v každom členskom štáte (t. j. oddelení PPS alebo nezávislí prevádzkovatelia 
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sústavy), sa spravodajca domnieva, že s každým prevádzkovateľom prenosových sietí 
v rámci ESPPS by sa malo zaobchádzať rovnako, pokiaľ ide o ich povinnosti ako 
prevádzkovateľa siete a zabezpečenie nediskriminačného prístupu k sieti.

Investície

16. Návrhy Komisie na predloženie 10-ročného investičného plánu zo strany PPS je v súlade 
s už existujúcimi záväzkami na úrovni členských štátov, preto spravodajca víta zámer 
pridať doň európsky rozmer, najmä pokiaľ ide o modernizáciu a zlepšenie prenosovej 
kapacity medzi členskými štátmi.

17. Je však dôležité, aby regulačný orgán tento plán prijal, a aby mu nebol predložený len na 
preskúmanie.

Transparentnosť

18. Spravodajca je presvedčený, že pravidlá o transparentnosti by mal vytvoriť regulačný 
orgán po konzultácii s PPS, a nemali by byť agentúrou iba preskúmané. Spravodajca víta 
vypracovanie usmernení na úrovni EÚ, rád by však videl, aby sa tieto usmernenia stali 
platné pre najdôležitejšie súčasti.

19. Spravodajca by tiež rád zdôraznil, že v niektorých častiach nariadenia sa transparentnosť 
chybne zamieňa za kontrolu a podávanie správ, preto by rád vo svojej správe v týchto 
častiach poukázal na uvedenú rozdielnosť.

Harmonizácia

20. Spravodajca sa domnieva, že harmonizácii sa v návrhu neprikladá popredné miesto.
Existencia 27 rôznych regulačných rámcov tvorí jednu z hlavných prekážok integrácie 
energetických trhov. Preto sa spravodajca domnieva, že harmonizácia technických 
a trhových pravidiel na základe dobrovoľnosti nebude dostatočná na prekonanie 
súčasných prekážok v cezhraničnom obchode medzi členskými štátmi plynúcich 
z nedostatočnej integrácie. Z tohto dôvodu sa domnieva, že harmonizácia technických 
predpisov, ako aj regulačného rámca, by mala byť jedným z kľúčových cieľov balíka.

Regionálne trhy

21. Spravodajca víta začlenenie rozvoja regionálnych trhoch do nariadení a smerníc ako 
pozitívny krok smerom k integrácii. Nedávny pokrok v tejto oblasti, ako aj napríklad 
dobre zavedený nordický trh, môže poskytnúť pevný základ na porovnanie rozdielnych 
modelov a prípadne vyvodiť závery z týchto skúseností na úrovni EÚ.

Úrovne prepojenia

22. Spravodajca víta menovanie osobitných koordinátorov na urýchlenie pozastaveného 
rozvoja štyroch hlavných projektov prepojenia medzi členskými štátmi. Je presvedčený, 
že koordinátori môžu mať pozitívny vplyv na urýchlenie tohto procesu prostredníctvom 
sprostredkovateľskej úlohy medzi všetkými účastníkmi a zúčastnenými stranami.
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23. Hoci sú tieto jednotlivé prípady dôležité, predstavujú len malú časť problému, pretože 
stále ostáva prekonať mnoho politických, technických a administratívnych prekážok 
v rámci celej Európskej únie s cieľom zvýšiť kapacitu prepojenia medzi členskými 
štátmi, dokonca i tam, kde sú tieto projekty po ekonomickej a technickej stránke 
uskutočniteľné.
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