Novela
a zákona o reguláciii v sieťov
vých odvettviach
Primárnyy zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺĺňa zákon č. 2
276/2001 Z. zz. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmen
ne a doplnení niektorých zákonov v zn
není neskoršíích predpisovv a o zmene a doplnení n
niektorých
zákonov
http://www.nrsr.sk/aappbin/NRCP
PT.ASP?WCI==NRCPT_Worrkitem&WCEE=CPT&WCU=CPT=149|V
VO=4
Stav opatrenia v legisslatívnom pro
ocese: schválené NR SR 7
7. februára 20
007 s účinno
osťou od 15. marca
m
2007
Navrhovaateľ: Ministeerstvo hospod
dárstva SR
Zámer op
patrenia: Mo
ožnosť komplexnej reguláácie cien, odd
delenie regullačného úrad
du od regulaččnej rady a
možnosťť spoločenskeej kontroly ceelého processu.
Obsah op
patrenia: Zákkonom sa zriaaďuje Rada pre
p reguláciu
u, ktorá nahraadzuje doterrajšiu Regulaččnú radu a
posilňujee jej právomo
oci. Rada má 6 členov, kto
orých volí prezident z toh
ho 3 na návrh
h vlády a trocch na
návrh paarlamentu. Po
odľa novely zzákona sa končí funkčné o
obdobie člen
nov Regulačn
nej rady 15. marca
m
2007, kedy novela naadobúda plattnosť. Člena rady
r
pre regu
uláciu bude m
možné odvollať ak sa preu
ukáže
nosť konaniaa úradu alebo
o ak bude čleen rady konať v rozpore s regulačnou politikou. Jeho
nezákonn
odvolanie navrhne teen, kto navrh
hol jeho vymeenovanie za člena
č
rady.
Činnosť rregulačného úradu pri schvaľovaní cieen energií bu
ude po novom
m kontrolovaať Ministerstvvo
hospodárstva (MH) a Ministerstvo
o životného prostredia (M
MŽP). Úrad n
najprv návrh ceny predložžený
Posúdený náávrh ceny úraad predloží naa MH a MŽP na vyjadrenie spolu s
regulovaným subjekttom posúdi. P
mi na výpočeet ceny. Ak jee vyjadrenie ministerstiev
m
v záporné a úrad
ú
návrh ceeny schváli,
potrebnýými podkladm
uverejní regulačný úrrad spolu s ceenovým rozh
hodnutím aj vvyjadrenie m
ministerstiev spolu
s
s odôvodnením.
Hlasy pro
oponentov: zzvýši sa spolo
očenská konttrola nad rozhodnutiami regulačného úradu, keďžže činnosť
regulačného úradu pri schvaľovan
ní cien energgií bude kontrolovať Minissterstvo hosp
podárstva a
Ministersstvo životnéh
ho prostrediaa; novela prinesie nižšie cceny energií pre odberateeľov;
Hlasy oponentov: reggulačný úrad stratí na svo
ojej nezávislo
osti, možný konflikt záujm
mov, keďže m
ministerstvo
sa stane účastníkom cenového ko
onania; možn
nosťou návrh
hu na odvolan
nie člena rad
dy tým, kto navrhol
menovanie saa zvýši sa poliitický vplyv n
na radu
jeho vym

