
NP\1125914SK.docx PE604.721v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre právne veci

1.6.2017

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované 
znenie)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu národné 
parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať predsedom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú 
presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému 
návrhu nariadenia pripojené v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Parlament Českej republiky
POSLANECKÁ SNEMOVŇA

2017
7. volebné obdobie

376.
UZNESENIE

výboru pre európske záležitosti 
zo 63. schôdze

z 20. apríla 2017

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované 
znenie) (kód dokumentu 15135/16, COM(2016)0861 final)

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (kód dokumentu 

15149/16, COM(2016)0863 final)

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou (prepracované znenie) (kód dokumentu 15150/16, COM(2016)0864 final)

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej 
energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES (kód dokumentu 15151/16, COM(2016)0862 final)

Výbor pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR po vypočutí informácie a po 
rozprave

schvaľuje stanovisko, ktoré je prílohou tohto uznesenia.

Josef Šenfeld v. r.
overovateľ

Jan Zahradník v. r.
spravodajca

Igor Jakubčík v. r.
podpredseda
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Príloha uznesenia č. 376

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 
(prepracované znenie)

COM(2016)0861 final, kód Rady 15135/16
Medziinštitucionálny spis 2016/0379/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

COM(2016)0863 final, kód Rady 15149/16
Medziinštitucionálny spis 2016/0378/COD

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou (prepracované znenie)

COM(2016)0864 final, kód Rady 15150/16
Medziinštitucionálny spis 2016/0380/COD

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore 
elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

COM(2016)0862 final, kód Rady 15151/16
Medziinštitucionálny spis 2016/0377/COD

Právny základ:
Článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0861, COM(2016)0863, 
COM(2016)0864).
Článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0862).

Dátum zaslania Poslaneckej snemovni prostredníctvom VEZ:
2. 12. 2016

Dátum prerokovania vo VEZ:
15. 12. 2016 (1. kolo)

Postup:
Riadny legislatívny postup.

Predbežné stanovisko vlády (podľa článku 109a ods. 1 rokovacieho poriadku 
Poslaneckej snemovne):
Datované 6. marca 2017, 7. marca 2017 a 8. marca 2017, doručené do výboru pre európske 
záležitosti 20. marca 2017 prostredníctvom systému ISAP.

Hodnotenie z hľadiska zásady subsidiarity:

 Zdôvodnenie a predmet:

Energetická únia je jednou z priorít súčasnej Európskej komisie. V teraz predkladanom balíku 
(pre zjednodušenie označovaný ako „zimný energetický balík“) Komisia predložila návrhy 
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právnych predpisov a zjednodušujúcich opatrení, ktoré podľa Komisie majú za cieľ 
modernizovať hospodárstvo a posilniť investície do odvetví s čistou energiou. Legislatívne 
návrhy sa týkajú energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, fungovania trhu
s elektrinou, bezpečnosti dodávok energie a pravidiel riadenia energetickej únie. Podľa 
Komisie je energetická únia hlavnou hybnou silou a príspevkom EÚ ku globálnemu
a úplnému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Európska únia už tiež ratifikovala 
Parížsku dohodu, ktorá následne v novembri 2016 nadobudla platnosť. Európska rada 
aj Európsky parlament opakovane zdôraznili, že dobre fungujúci integrovaný trh s energiou je 
najlepším nástrojom na zaistenie dostupných cien energie a bezpečnosti dodávok, pričom 
zároveň umožní hospodárnu integráciu väčšieho objemu elektriny vyrábanej z obnoviteľných 
zdrojov.

Táto druhá časť balíka predstavuje legislatívne návrhy týkajúce sa fungovania trhu
s elektrinou a bezpečnosti dodávok energie.

Súčasná štruktúra trhu s elektrinou je založená na pravidlách „tretieho energetického balíka“
z roku 2009. Predkladané návrhy majú zmeniť kľúčové právne akty tohto balíka. Najnovší 
vývoj priniesol zásadné zmeny na európskych trhoch s elektrinou: prudko vzrástol podiel 
elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie1 a dochádza tiež k významným 
technologickým zmenám. Predpokladá sa, že trh s elektrinou sa bude v budúcnosti 
vyznačovať variabilnejšou a decentralizovanou výrobou elektriny, narastajúcou mierou 
vzájomnej závislosti členských štátov a spotrebiteľom prinesie nové technologické príležitosti 
na zníženie nákladov a aktívnu účasť na trhoch s elektrinou, a to prostredníctvom riešení 
reagujúcich na dopyt, vlastnej spotreby či uskladňovania. Cieľom súčasnej iniciatívy pre nové 
usporiadanie trhu s elektrinou je teda prispôsobiť súčasné trhové pravidlá novým trhovým 
okolnostiam.

Prispôsobenie trhových pravidiel

Súčasné trhové pravidlá sa opierajú o prevládajúce výrobné technológie minulého desaťročia, 
teda centralizované veľké elektrárne na fosílne palivá s obmedzenou účasťou spotrebiteľov2. 
Vzhľadom na nárast podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov budú kľúčové krátkodobé trhy
s elektrinou, ktoré umožnia účasť krátko pred samotnou dodávkou, čím sa umožní 
cezhraničné obchodovanie. Tieto trhy budú predstavovať nové obchodné príležitosti na 
ponúkanie „záložných“ energetických riešení v časoch vysokého dopytu a obmedzenej 
výroby z obnoviteľných zdrojov. Nová koncepcia trhu má zlepšiť cenové signály v záujme 
podpory investícií v oblastiach, kde ich najviac treba, pričom miesto hraníc štátov zohľadňujú 
obmedzenia sústavy a centrá dopytu. Cenové signály by tiež mali umožniť primerané 
odmeňovanie flexibilných zdrojov a zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich výrobných 
kapacít. Komisia uvádza, že je preto potrebné vykonať revíziu predpisov, ktoré by mohli 
narúšať tvorbu cien.

Spotrebiteľ ako ústredný prvok trhu s energiou

                                               
1 Charakteristické črty elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – väčšia variabilita, menšia predvídateľnosť a 
väčšia decentralizácia v porovnaní s tradičnou výrobou – vyžadujú, aby sa trh a pravidlá prevádzky siete 
prispôsobili flexibilnejšej povahe tohto trhu.
2 Súčasná situácia je taká, že vnútroštátne trhové pravidlá (napr. cenové stropy) a štátne zásahy bránia tomu, aby 
ceny odrážali nedostatok elektriny. Okrem toho cenové zóny nie vždy odrážajú skutočný nedostatok, ak sú 
nastavené nevhodne a namiesto toho sa riadia politicky stanovenými hranicami.
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Hoci spotrebitelia môžu vyrábať a uskladňovať elektrinu či riadiť vlastnú spotrebu ľahšie než 
predtým, súčasná štruktúra maloobchodného trhu im bráni v plnohodnotnom využití takýchto 
príležitostí. Vo väčšine členských štátov sú spotrebitelia veľmi málo motivovaní meniť svoju 
spotrebu v reakcii na zmenu cien na trhoch, pretože cenové signály v reálnom čase sa ku 
konečným spotrebiteľom nedostanú. Transparentnejšie cenové signály v reálnom čase by mali 
stimulovať účasť spotrebiteľov na trhu – a to buď individuálne, alebo prostredníctvom 
združovania – a zároveň by mohli zvýšiť flexibilitu elektrického systému a uľahčiť integráciu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa objavujú aj nové služby na strane dopytu, 
noví trhoví aktéri ponúkajú spotrebiteľom možnosť riadiť ich odber elektriny a platiť im za 
flexibilitu. Nová trhová koncepcia by mala zabezpečiť nezávislosť dodávateľských cien od 
akýchkoľvek štátnych zásahov, okrem riadne odôvodnených výnimiek. Vďaka rýchlemu 
poklesu nákladov na technológie si môže čoraz viac spotrebiteľov znížiť výdavky za energiu 
napríklad využitím strešných solárnych panelov alebo akumulátorov. Vlastnú výrobu však 
stále brzdí absencia jednotných pravidiel pre „spotrebiteľov-výrobcov“. Vhodné pravidlá by 
tieto prekážky mohli odstrániť, okrem iného zaručením práv spotrebiteľov na výrobu
a vlastnú spotrebu a predaj prebytku do sústavy pri zohľadnení nákladov a prínosov pre 
systém ako celok. Lokálne energetické komunity by mohli predstavovať efektívny spôsob, 
ako hospodáriť s energiou na miestnej úrovni. Možnosť riešiť určité otázky súvisiace
s variabilnou výrobou lokálnejšie by mohla viesť k značnému zníženiu nákladov. Ďalším 
cieľom je zlepšenie informovanosti a transparentnosti. Zároveň treba chrániť 
najzraniteľnejších členov spoločnosti, aby nedošlo k zvýšeniu celkového počtu energeticky 
chudobných domácností. Keďže energetická chudoba narastá a nie je jasné, ktoré prostriedky 
sú na riešenie zraniteľnosti odberateľov a boj proti energetickej chudobe najvhodnejšie, je 
nutné, aby návrh novej koncepcie trhu od členských štátov vyžadoval dôkladné meranie
a pravidelné monitorovanie energetickej chudoby podľa postupov stanovených na úrovni EÚ.

Bezpečnosť dodávok elektriny

Komisia uvádza, že bezpečnosť dodávok možno pri plne prepojenej a synchronizovanej 
sústave s riadne fungujúcimi trhmi organizovať efektívnejšie a konkurencieschopnejšie než 
iba čisto vnútroštátne. Komisia tiež uvádza, že najúčinnejším riešením v prípade 
vnútroštátnych deficitov výrobných kapacít sú často regionálne opatrenia, pri ktorých môžu 
členské štáty využiť prebytok vyrobenej elektriny z iných štátov. Malo by sa zaviesť 
koordinované európske posudzovanie primeranosti, ktoré by umožnilo získať realistickú 
predstavu o možných potrebách výrobných kapacít, prípadne by sa mali navrhnúť 
mechanizmy, aby sa minimalizovalo narušenie vnútorného trhu. 

Posilnenie regionálnej spolupráce

Úzke prepojenie členských štátov EÚ spoločnou transeurópskou sústavou je svetovo 
jedinečné a mimoriadne hodnotné na efektívne zvládnutie procesu energetickej transformácie. 
Doterajšie poznatky však ukazujú, že nekoordinované vnútroštátne rozhodnutia môžu 
znamenať pre európskych spotrebiteľov nemalé náklady. Niektoré spojovacie vedenia sa 
používajú iba na 25 % kapacity, často pre nekoordinované vnútroštátne obmedzenia,
a členské štáty sa nedokázali dohodnúť na primeraných cenových oblastiach, čo dokazuje, že 
medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a regulačnými orgánmi je potrebná lepšia 
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koordinácia – tá môže zlepšiť fungovanie trhu a výrazne znížiť náklady. Povinná spolupráca 
by sa teda mala rozšíriť aj na iné oblasti regulačného rámca3.

Prevádzkovatelia prenosových sústav by tak mohli v rámci regionálnych operačných centier 
rozhodovať o tých otázkach, pri ktorých by fragmentované a nekoordinované vnútroštátne 
kroky mohli negatívne ovplyvniť trh a spotrebiteľov (napríklad prevádzka sústavy, výpočet 
kapacity spojovacích vedení, bezpečnosť dodávok a pripravenosť na riziká).

Prispôsobenie regulačného dohľadu regionálnym trhom

Všetky veľké regulačné rozhodnutia prijímajú v súčasnosti národné regulačné orgány, a to aj 
tam, kde sa žiada spoločné regionálne riešenie. Roztrieštenosť regulačného dohľadu vedie
k riziku rozdielnych rozhodnutí a zbytočných omeškaní. Komisia považuje za vhodné 
prispôsobiť regulačný dohľad novej situácii na trhu. Posilnenie právomocí agentúry ACER
v cezhraničných otázkach, ktoré si vyžadujú koordinované regionálne rozhodnutie, by malo 
prispieť k rýchlejšiemu a účinnejšiemu rozhodovaniu o ich riešení. Národné regulačné 
orgány, ktoré v agentúre o týchto záležitostiach rozhodujú väčšinovým hlasovaním, by boli do 
procesu naďalej plne zapojené. Okrem toho by sa mala lepšie vymedziť úloha siete ENTSO-
E, aby sa posilnila jej koordinačná funkcia a zvýšila transparentnosť jej rozhodovania.

 Obsah a dosah

1. Konkrétne k návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou

Kapitola I Predmet úpravy a vymedzenie pojmov: obsahuje objasnenie rozsahu pôsobnosti
a predmetu smernice a aktualizáciu vymedzení pojmov.

Kapitola II Všeobecné pravidlá organizácie odvetvia: členské štáty musia zabezpečiť, aby bol 
trh EÚ s elektrinou konkurenčný, orientovaný na spotrebiteľa, flexibilný a nediskriminačný. 
Zdôrazňuje sa, že vnútroštátne opatrenia by nemali neprimerane brániť cezhraničným tokom, 
účasti spotrebiteľov či investíciám. Stanovuje sa zásada, že dodávateľské ceny budú okrem 
riadne odôvodnených výnimiek riadené trhom. Zdôrazňuje sa právo na voľbu dodávateľa
a aktualizujú sa pravidlá prípadných záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme, 
ktoré môžu členské štáty uložiť energetickým podnikom.

Kapitola III Posilnenie postavenia spotrebiteľov a ich ochrana: zavádzajú sa pravidlá 
upravujúce jasnejšie vyúčtovania a certifikované nástroje na porovnávanie. Spotrebiteľom sa 
má zaistiť nárok na zmluvy s dynamickou cenotvorbou, možnosť slobodne si vybrať alebo 
zmeniť dodávateľa či agregátora a podieľať sa na reakcii na strane dopytu, vlastnej výrobe
a vlastnej spotrebe elektriny. Spotrebiteľom sa má umožniť požiadať o inteligentné meradlo. 
Majú sa zdokonaliť pravidlá upravujúce možnosť spotrebiteľa poskytnúť svoje údaje 
dodávateľom a poskytovateľom služieb najmä stanovením úloh strán zodpovedných za 
spravovanie údajov (spoločný celoeurópsky formát údajov zavedie Komisia vykonávacím 
aktom). Členské štáty majú riešiť problém energetickej chudoby. Okrem toho majú členské 

                                               
3 V niektorých oblastiach (napr. celoúnijný mechanizmus prepojenia trhu) sa už spolupráca prevádzkovateľov 
prenosových sústav stala povinnou a systém väčšinového hlasovania o niektorých otázkach sa osvedčil tam, kde 
dobrovoľná spolupráca (právo veta pre každého prevádzkovateľa prenosových sústav) nepriniesla efektívne 
riešenia regionálnych problémov.
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štáty stanoviť rámec pre nezávislých agregátorov a reakciu na strane dopytu spolu 
so zásadami, ktoré umožnia ich trhovú účasť. Vymedzuje sa rámec pre miestne energetické 
komunity, ktoré sa môžu zapájať do miestnej výroby energie, distribúcie, agregácie, 
uskladňovania, dodávky elektriny či do služieb energetickej účinnosti. Objasňujú sa 
ustanovenia o inteligentných meradlách a jednotných kontaktných miestach, právach na 
mimosúdne urovnávanie sporov, univerzálnych službách a zraniteľných spotrebiteľoch.

Kapitola IV Prevádzka distribučnej sústavy: spresnenie povinností, najmä pokiaľ ide
o činnosti prevádzkovateľov distribučných sústav spojené s obstarávaním sieťových služieb 
na zaistenie flexibility, integráciu elektrických vozidiel a spravovanie údajov. Objasňujú sa 
úlohy prevádzkovateľov distribučných sústav v oblasti uskladnenia a nabíjacích staníc pre 
elektrické vozidlá.

Kapitola V Všeobecné pravidlá platné pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy: spresnenia
v oblasti podporných služieb a nových regionálnych operačných centier.

Kapitola VI Oddelenie prevádzkovateľov prenosových sústav: pravidlá oddelenia zostávajú 
nezmenené z hľadiska vecnej podstaty hlavných pravidiel pre oddelenie, najmä pokiaľ ide
o tri režimy pre prevádzkovateľov prenosových sústav (prevádzkovateľ s oddeleným 
vlastníctvom, nezávislý prevádzkovateľ sústavy a nezávislý prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy) a ustanovenia o určení a certifikácii prevádzkovateľov prenosových sústav. 
Spresňuje sa možnosť prevádzkovateľov prenosových sústav vlastniť zariadenia na 
uskladnenie alebo poskytovať podporné služby.

Kapitola VII Národné regulačné orgány: zdôrazňuje sa povinnosť regulačných orgánov 
spolupracovať s regulačnými orgánmi susedných krajín a s agentúrou ACER v otázkach 
cezhraničného významu. Aktualizuje sa zoznam ich úloh so zreteľom na dohľad nad 
novovytvorenými regionálnymi operačnými centrami.

Kapitola VIII Záverečné ustanovenia: táto kapitola obsahuje okrem iného ustanovenia
o vykonávaní delegovaných právomocí Komisie a o výbore zriadenom podľa 
komitologických pravidiel v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Prílohami sa stanovujú ďalšie požiadavky na nástroje porovnávania, vyúčtovanie a informácie
o vyúčtovaní a zároveň sa menia existujúce požiadavky na inteligentné meradlá a ich 
zavádzanie.

2. Konkrétne k návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou

Kapitola I Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov: zdôrazňuje sa tu 
význam nedeformovaných trhových signálov pre zvyšovanie flexibility, dekarbonizáciu
a inováciu. Vymedzenie hlavných pojmov sa aktualizuje a dopĺňa.

Kapitola II Všeobecné pravidlá pre trh s elektrinou: stanovujú sa tu kľúčové zásady, ktoré 
treba rešpektovať v rámci vnútroštátnej energetickej legislatívy. Zároveň sa vymedzujú 
zásady pravidiel obchodovania s elektrinou v rôznych časových rámcoch (vyrovnávací, 
vnútrodenný, denný a forwardový trh) vrátane princípov cenotvorby. Objasňuje sa zásada 
zodpovednosti za vyrovnávanie odchýlok a vymedzuje sa rámec trhovo kompatibilnejších 
pravidiel upravujúcich spúšťanie a obmedzovanie prevádzky výrobných zariadení a riadenia 
odberu vrátane podmienok prípadných výnimiek.
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Kapitola III Prístup do sústavy a riadenie preťaženia: v tejto kapitole sa opisuje proces 
koordinovaného určovania ponukových oblastí v súlade s postupom preskúmania stanoveným
v nariadení 1222/2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie 
preťaženia. Na riešenie pretrvávajúceho problému výrazných vnútroštátnych obmedzení 
cezhraničných tokov elektriny sa objasňujú podmienky takýchto výnimočných obmedzení,
a najmä sa zavádzajú pravidlá, ktoré zaistia, aby dovoz a vývoz elektriny neobmedzovali 
vnútroštátni aktéri z ekonomických dôvodov. Táto kapitola ďalej obsahuje zmeny 
existujúcich zásad platných pre prenosové a distribučné sieťové tarify a stanovuje proces 
postupného zbližovania metodík určovania prenosových a distribučných taríf. Zahŕňa 
zmenené pravidlá využívania poplatkov za preťaženie.

Kapitola IV Primeranosť zdrojov: stanovujú sa tu nové všeobecné zásady koordinovaného 
riešenia problémov s primeranosťou zdrojov zo strany členských štátov; sú stanovené zásady
a postup vypracovania posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni s cieľom lepšie 
identifikovať potrebu kapacitných mechanizmov a prípadne stanovenia štandardu 
spoľahlivosti zo strany členských štátov. Objasňujú sa zásady trhovo kompatibilnej tvorby 
kapacitných mechanizmov vrátane pravidiel účasti kapacity z iného členského štátu a využitia 
energetických prepojení. Stanovuje sa, ako budú regionálne operačné centrá, vnútroštátni 
prevádzkovatelia prenosových sústav, sieť ENTSO pre elektrinu a národné regulačné orgány 
prostredníctvom agentúry ACER zapojení do prípravy technických parametrov účasti kapacít
z iných členských štátov, ako aj prevádzkové pravidlá ich účasti.

Kapitola V Prevádzka prenosového systému: v tejto kapitole sú stanovené úlohy a povinnosti 
siete ENTSO pre elektrinu a úlohy agentúry ACER súvisiace s monitorovaním. Takisto sú tu 
vymedzené regionálne operačné centrá (zriadenie a účel, činnosť, požiadavky a postupy 
prijímania rozhodnutí a odporúčaní, zloženie a zodpovednosti riadiacej rady, úprava 
zodpovednosti a pod.). Okrem toho táto kapitola zahŕňa pravidlá pripojenia kogeneračných 
jednotiek, ktoré boli predtým súčasťou smernice EP a Rady 2012/27/EÚ o energetickej 
efektívnosti. Pravidlá desaťročného plánu rozvoja siete, mechanizmus kompenzácie medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav, výmena informácií a certifikácia zostávajú z veľkej 
časti nezmenené.

Kapitola VI Prevádzka distribučnej sústavy: v tejto kapitole sa zriaďuje európsky subjekt 
prevádzkovateľov distribučných sústav, vymedzuje sa postup zriadenia, úlohy, konzultácie so 
zainteresovanými stranami. Stanovujú sa pravidlá spolupráce medzi prevádzkovateľmi 
distribučných sústav a prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Kapitola VII Sieťové predpisy a usmernenia: v tejto kapitole sa vymedzujú existujúce 
právomoci a pravidlá Komisie na prijímanie delegovaných aktov v podobe sieťových 
predpisov a usmernení. Objasňuje sa ich právny charakter, upravuje sa ich prijímanie
a rozširuje sa ich prípadný obsah o oblasti týkajúce sa systémov distribučných taríf, pravidiel 
pre poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb, reakcie na strane odberu, skladovania 
energie a pravidiel na obmedzenie odberu, pravidiel kybernetickej bezpečnosti, pravidiel 
týkajúcich sa regionálnych operačných centier, obmedzenia výroby a redispečingu výroby
a odberu. Má sa zjednodušiť a zefektívniť proces prípravy sieťových predpisov v oblasti 
elektriny a má sa zaviesť možnosť, aby národné regulačné orgány rozhodovali v rámci ACER
o otázkach vykonávania sieťových predpisov a usmernení. Do postupu prípravy návrhov 
sieťových predpisov v oblasti elektriny má byť zároveň intenzívnejšie zapojený európsky 
subjekt prevádzkovateľov distribučných sústav a ďalšie zainteresované strany.
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Kapitola VIII Záverečné ustanovenia: tu sú zahrnuté existujúce pravidlá oslobodenia 
spojovacích vedení jednosmerného prúdu od určitých požiadaviek smernice a nariadenia
o elektrine a objasňuje sa postup ich následných zmien zo strany národných regulačných 
orgánov.

V prílohe sa vymedzujú funkcie regionálnych operačných centier.

3. Konkrétne k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra EÚ pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Kapitola I Ciele a úlohy: Účelom Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“) je pomáhať regulačným orgánom pri plnení regulačných 
úloh vykonávaných v členských štátoch na úrovni Únie a v prípade potreby ich činnosť 
koordinovať. Kapitola vymedzuje druhy aktov, ktoré môže agentúra vydávať (najmä 
stanoviská a odporúčania, ako aj rozhodnutia a rámcové usmernenia), a stanovuje úlohy 
agentúry. Novými úlohami pre agentúru majú byť napríklad koordinácia, dohľad
a schvaľovanie metód. V oblasti prijímania sieťových predpisov v oblasti elektriny sa 
agentúre pridáva viac povinností pri príprave a predkladaní konečného návrhu predpisu. 
Návrh tiež zahŕňa zriadenie formálneho subjektu prevádzkovateľov distribučných sústav, aby 
boli prevádzkovatelia zastúpení na úrovni EÚ, a to najmä v rámci prípravy návrhov sieťových 
predpisov. Pre úlohy v regionálnom kontexte, ktoré sa týkajú len obmedzeného počtu 
národných regulačných orgánov, sa zavádza regionálny rozhodovací proces.

KAPITOLA II Organizácia agentúry: agentúra je orgánom s právnou subjektivitou. Agentúra 
má v každom členskom štáte najširšiu právnu spôsobilosť, akú jeho právo priznáva 
právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ho 
scudzovať, ako aj byť účastníkom súdneho konania. Jej sídlom je Ľubľana. Táto kapitola 
obsahuje organizačné predpisy pre správnu radu, radu regulačných orgánov, riaditeľa a ďalšie 
orgány, pričom hlavné charakteristiky súčasnej riadiacej štruktúry zostávajú zachované. Hoci 
sa niektoré ustanovenia prispôsobujú spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram 
EÚ alebo novým pravidlám hlasovania Rady, nie je to pravidlo. Prípady, keď sa agentúra 
môže odchýliť od spoločného prístupu, sú odôvodnené (súčasný systém zaručuje primerané 
vyvážené rozdelenie právomocí medzi rôzne subjekty a zohľadňuje osobitné vlastnosti rýchlo 
sa rozvíjajúceho vnútorného trhu s energiou a taktiež činnosť správnej rady sa ukázala ako 
efektívna a účinná). Komisia uvádza, že hoci v tejto fáze nepovažuje za vhodné upravovať 
štruktúru riadenia agentúry podľa spoločného prístupu, bude monitorovať, či sú odchýlky 
stále opodstatnené, a to v rámci budúceho hodnotenia naplánovaného na rok 2011.

Kapitola III Zostavovanie a štruktúra rozpočtu: táto kapitola obsahuje finančné ustanovenia; 
niekoľko ustanovení je prispôsobených spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram.

Kapitola IV Všeobecné a záverečné ustanovenia: tu sa aktualizuje niekoľko individuálnych 
ustanovení v súlade so spoločným prístupom.

4. Konkrétne k návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej 
energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

Európska komisia uvádza, že účelom tohto navrhovaného nariadenia je zabezpečiť, aby 
všetky členské štáty vytvorili vhodné nástroje na prevenciu kríz dodávok elektriny, prípravu 
na ne a ich riadenie. Aj keď trhy a sústavy fungujú dobre, riziko krízy dodávok elektriny
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v dôsledku rôznych okolností (napr. extrémnych poveternostných podmienok, kybernetických 
útokov) nemožno vylúčiť. Vzhľadom na to, že elektrizačné sústavy sú integrované, prípadná 
krízová situácia môže mať cezhraničný dosah4. Existujúce právne predpisy neodrážajú 
súčasnú prepojenosť trhu s elektrinou. Z posúdenia vyplynulo, že medzi hlavné problémy 
patria tieto:

 krízové plány a opatrenia zostávajú svojím zameraním výlučne vnútroštátne;

 chýba spoločné využívanie informácií a transparentnosť a

 neexistuje spoločný prístup k určeniu a posudzovaniu rizík.

Konkrétne body návrhu:

Kapitola I Všeobecné ustanovenia: tu sú obsiahnuté vymedzenia pojmov a stanovuje sa 
povinnosť každého členského štátu vymenovať čo najskôr vnútroštátny vládny alebo 
regulačný orgán ako svoj príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úloh stanovených
v tomto nariadení. Tieto orgány navzájom spolupracujú.

Kapitola II Posúdenie rizík: členské štáty majú zabezpečiť, aby sa všetky riziká týkajúce sa 
bezpečnosti dodávok elektriny posudzovali v súlade s pravidlami stanovenými v tomto 
nariadení a v nariadení o elektrine (COM(2016)0861). Na tieto účely spolupracujú s ENTSO-
E. ENTSO-E predloží agentúre návrh metodiky identifikácie najrelevantnejších scenárov 
krízy dodávok elektriny na regionálnej úrovni. Na základe tejto metodiky ENTSO-E určí 
najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny pre jednotlivé regióny. Tieto scenáre sa 
predložia skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. Zároveň členské štáty určia 
najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny na vnútroštátnej úrovni (na základe 
metodiky). Členské štáty informujú skupinu pre koordináciu v oblasti elektrickej energie
a Komisiu o možných rizikách, ktoré vidia, a o prijatých opatreniach na ich prevenciu. 
ENTSO-E tiež predloží agentúre návrh metodiky na posudzovanie krátkodobej primeranosti, 
konkrétne sezónnej primeranosti, ako aj týždennej až vnútrodennej primeranosti výrobných 
kapacít. Túto metodiku by po jej schválení agentúrou ACER mali používať členské štáty
a ENTSO-E vo svojich posúdeniach krátkodobej primeranosti.

Kapitola III Plány pripravenosti na riziká: na základe regionálnych a vnútroštátnych scenárov 
krízy dodávok elektriny zostaví príslušný orgán každého členského štátu po konzultácii
s určenými subjektmi plán pripravenosti na riziká. Je stanovený proces konzultácií, prijatia, 
predloženia, následného zverejnenia a pravidelných aktualizácií plánov. Náležitosti plánov sú 
detailne popísané. Plány by mali mať dve časti, v ktorých sa stanovia vnútroštátne opatrenia
a koordinované opatrenia dohodnuté medzi členskými štátmi v jednotlivých regiónoch. Mali 
by zohľadňovať osobitné charakteristiky každého členského štátu a jasne vymedziť úlohy
a povinnosti príslušných orgánov. Opatrenia by mali byť jasne vymedzené, transparentné, 
primerané, nediskriminačné a overiteľné. Nemali by ohrozovať bezpečnosť dodávok elektriny
v iných členských štátoch ani v Únii ako celku. Plány by mali zahŕňať opatrenia na 
zabezpečenie náležitej prevencie a riadenia v situácii súbežných kríz. Plány musia byť 
schválené na regionálnej úrovni a ich minimálny obsah je stanovený.

                                               
4 Okrem toho niektoré okolnosti môžu ovplyvniť viaceré členské štáty, dokonca aj udalosti vyskytujúce sa na 
miestnej úrovni sa môžu rozšíriť cez hranice.
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Kapitola IV Riadenie kríz dodávok elektriny: ak určité informácie naznačujú, že môže dôjsť
k udalosti, ktorá by pravdepodobne mala za následok výrazné zhoršenie dodávok elektriny
v niektorom členskom štáte, príslušný orgán tohto členského štátu musí bezodkladne 
poskytnúť včasné varovanie Komisii a skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie.
Ak príslušný orgán dotknutého členského štátu čelí krízovej situácii s dodávkami elektriny, 
vyhlási krízu dodávok elektriny a bezodkladne informuje príslušné orgány susedných 
členských štátov a Komisiu. Poskytne informácie o príčinách krízy, prijatých a plánovaných 
opatreniach na jej zmiernenie a možnej potrebe pomoci od iných členských štátov. Členské 
štáty sú povinné konať a spolupracovať v duchu solidarity s cieľom predchádzať krízam
a riadiť ich a za náhradu zabezpečiť dodávky do miest, kde je to najviac potrebné. V prípade 
krízy dodávok elektriny musia členské štáty konať v plnom súlade s pravidlami vnútorného 
trhu s elektrinou. Netrhové opatrenia možno využiť až ako poslednú možnosť a musia byť 
nevyhnutné, primerané, nediskriminačné a dočasné.

Kapitola V Hodnotenie a monitorovanie: čo najskôr po vyhlásení krízy dodávok elektriny 
predložia dotknuté príslušné orgány skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie
a Komisii hodnotiacu správu. Takisto je stanovené, aké monitorovanie vykonáva skupina pre 
koordináciu v oblasti elektrickej energie.

Kapitola VI Záverečné ustanovenia: tu sú uvedené ustanovenia o spolupráci so zmluvnými 
štátmi Energetického spoločenstva, ustanovenia o výkone delegovaných právomocí Komisiou
a pod.

Vplyv na štátny rozpočet a právny poriadok ČR

Nariadenia budú po schválení záväzné a priamo uplatniteľné. Členské štáty budú povinné 
uviesť svoje právne predpisy do súladu so smernicou o spoločných pravidlách pre vnútorný 
trh s elektrinou.

 Stanovisko vlády ČR

Pozícia vlády ČR k návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou, k návrhu nariadenia o trhu s elektrinou a k návrhu nariadenia
o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie:

Vláda ČR v súvislosti so zimným energetickým balíkom uvádza, že jeho významným 
princípom je centralizácia európskej energetickej politiky na úkor národných politík;
v dôsledku tejto centralizácie a presunu niektorých národných kompetencií na európsku 
úroveň tak podľa vlády dochádza prakticky k narušeniu práva členského štátu na voľbu 
energetického mixu. Podľa vlády ČR predložené návrhy zároveň posilňujú reguláciu celého 
sektora na rozdiel od snahy vrátiť sa k trhovým podmienkam. Zavádzané kapacitné 
mechanizmy v niektorých krajinách sú podľa vlády dôkazom vzniku národných mutácií trhu
s elektrinou, ktoré sa vzďaľujú od jednotného trhu.

Vláda víta posilnenie postavenia spotrebiteľov na trhu s elektrinou. Problematicky vníma 
návrh, aby niektoré subjekty na trhu (napr. agregátor, aktívny zákazník alebo lokálne 
energetické spoločenstvá) boli zvýhodnené voči ostatným subjektom. Vláda víta navrhované 
odstránenie maximálnych cenových stropov na veľkoobchodnom trhu. Vláda má výhrady
k tomu, že hoci návrh vo všeobecnosti hovorí o zabezpečení rovnakého prostredia pre všetky 
zdroje na strane výroby a spotreby, niektoré body tomu nezodpovedajú (napr. možnosť vyňať 
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malé zdroje zo zodpovednosti za odchýlku alebo zachovanie prioritného nasadenia). Vláda 
má určité skôr technické pripomienky k oblasti kapacitných mechanizmov.

V oblasti prevádzkovania prenosovej sústavy vláda ČR nesúhlasí so zriadením regionálnych 
operačných centier. Podľa vlády sa zasahuje do práve schvaľovaných alebo nedávno 
schválených sieťových predpisov a usmernení, a navyše dochádza k obmedzeniu suverenity 
členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok tým, že rozhodnutia sa z národnej úrovne 
prenášajú na regionálnu úroveň, a v konečnom dôsledku tak môže dôjsť k zhoršeniu 
postavenia koncových spotrebiteľov z hľadiska spoľahlivosti dodávok v jednotlivých 
členských štátoch. V súvislosti s regionálnymi operačnými centrami má vláda výhrady aj
v oblasti obstarávania podporných služieb.

Vláda podporuje posilnenie úlohy distribútorov ako neutrálnych „facilitátorov“, pokiaľ ide
o zaobchádzanie s údajmi vo vzťahu k ostatným účastníkom trhu s elektrinou. Vláda sa stavia 
negatívne k návrhom zakázať distribútorom a priori vlastniť alebo prevádzkovať zariadenia 
na akumuláciu. Čo sa týka nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, podľa vlády by distribútori 
mali mať zakázané prevádzkovať verejné nabíjacie stanice a mali by mať možnosť vlastniť
a prevádzkovať nabíjacie stanice pre vlastnú potrebu. Vláda ČR sa tiež domnieva, že tarify za 
používanie sietí majú odrážať úspory energie vďaka distribuovanej výrobe elektriny (malo by 
sa umožniť uplatňovať nižšie tarify za používanie sietí pre zariadenia na výrobu elektriny 
pripojené do distribučných sústav). Vláda ČR odmieta návrhy na podrobné zásady pre 
reguláciu a stanovovanie taríf v prípade prevádzkovateľov distribučných sústav.

Vláda upozorňuje na to, že sa navrhuje preniesť viacero otázok do delegovaných aktov 
Komisie, a obáva sa, že nebude zabezpečená dostatočná transparentnosť a účasť členských 
štátov.

V súvislosti s vytváraním plánov pripravenosti na riziká na úrovni regiónu systémom „zhora 
nadol“ sa vláda domnieva, že to môže pre jednotlivé členské štáty predstavovať 
nebezpečenstvo, ktoré spočíva v nezohľadnení národných špecifík a rizík. ČR požaduje, aby 
členský štát mal možnosť definovať riziká z hľadiska vnútroštátnych podmienok. ČR 
podporuje vypracovanie metodiky na identifikáciu scenárov kríz dodávok elektriny na 
regionálnej úrovni prostredníctvom ENTSO-E. Rozsah konzultácií národných plánov vláda 
navrhuje obmedziť napríklad len na susedné štáty a v celom regióne konzultovať len 
regionálne plány. Vláda upozorňuje, že treba starostlivo zvážiť rozsah údajov na zverejnenie 
so zreteľom na vysokú zraniteľnosť odvetvia. Vláda ČR chápe, že je potrebné udržiavať 
plány aktuálne, ale požiadavku každoročného testovania považuje za zbytočnú. Napokon 
vláda považuje väčšinu lehôt za príliš krátku a domnieva sa, že je dôležité stanoviť reálne 
termíny.

Pozícia vlády ČR k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra EÚ 
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky:

Vláda ČR podporuje spresnenie právomocí agentúry ACER v oblasti dohľadu nad 
celoeurópskymi subjektmi a podporuje aj úpravu procesu schvaľovania metodík a podmienok 
prijímaných na základe sieťových predpisov a rámcových usmernení. ČR podporuje aj zámer 
vytvoriť v rámci Rady regulačných orgánov regionálne formáty. Vláda upozorňuje na úpravu 
nariadenia vymedzujúcu kompetencie ACER rozhodovať o tých regulačných otázkach,
v prípade ktorých nedošlo k dosiahnutiu dohody medzi dotknutými národnými regulačnými 
orgánmi, a na zmeny v rozdelení právomocí medzi rôznymi orgánmi ACER (zmeny
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v právomociach a pôsobnosti agentúry sú z pohľadu ČR prípustné len pri zachovaní alebo 
zlepšení systému bŕzd a protiváh v rámci agentúry). Vláda ČR vyjadrila nesúhlas
s navrhovanou zmenou hlasovacieho systému v Rade regulačných orgánov (jednoduchá 
väčšina namiesto doterajšej 2/3 väčšiny). Vláda poukazuje na to, že počas rokovaní je 
potrebné dbať na to, aby nebola jednoduchá väčšina doplnená o hlasovacie práva vztiahnuté 
na veľkosť členského štátu (v súčasnosti má každý člen Rady jeden hlas), a upozorňuje na to, 
že takémuto návrhu by mohli byť naklonené väčšie členské štáty (pravidlo rovnosti hlasov 
jednotlivých členských štátov zabezpečuje ochranu menších členských štátov).

 Predpokladaný harmonogram rokovaní v orgánoch EÚ

Návrhy boli predložené koncom novembra 2016. Garančným výborom návrhov v Európskom 
parlamente je Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Za spravodajcu pre návrh 
nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou a pre návrh smernice o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh s elektrinou bol vymenovaný Krišjanis Karins. Návrhom smernice o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou sa bude zaoberať aj Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín EP (ENVI), kde je spravodajcom Pavel Poc. 
Spravodajcom pre návrh nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie 
bude vo výbore ITRE Flavio Zanonato, spravodajcom pre návrh nariadenia, ktorým sa 
zriaďuje Agentúra EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky bude vo 
výbore ITRE Morten Helveg Peterson. Týmto návrhom sa bude zaoberať aj Výbor pre 
rozpočet EP (spravodajcom bude Jens Geier). Svoj úmysel zaoberať sa týmito návrhmi 
vyjadrili aj ďalšie výbory EP.

Prvá politická diskusia o celom balíku sa uskutočnila na mimoriadnom zasadnutí Rady pre 
energetiku, ktoré sa uskutočnilo 27. februára 2017 v Bruseli.

V prípade návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie uplynula 
lehota na predloženie odôvodneného stanoviska pre rozpor so zásadou subsidiarity 8. marca 
2017. V prípade návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra EÚ pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky, uplynula lehota 6. apríla 2017. Odôvodnené 
stanovisko k návrhu zaslal francúzsky Senát, nemecký Bundestag a rumunský Senát.
V prípade ďalších dvoch návrhov ešte táto lehota plynie a skončí sa 9. mája 2017 (v prípade 
smernice) a 17. mája 2017 (v prípade nariadenia). Pokiaľ ide o návrh nariadenia o vnútornom 
trhu s elektrinou, určité krajiny vyjadrili nesúhlasné stanoviská (Poľsko), odôvodnené 
stanoviská zatiaľ zaslali nemecký Bundestag a nemecký Bundesrat.

 Záver

Výbor pre európske záležitosti

1. prerokoval návrh nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie), návrh 
nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie), návrh smernice o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) a návrh nariadenia
o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 
2005/89/ES;

2. v hlavných bodoch podporuje rámcové pozície vlády ČR (datované 6. 3. 2017, 7. 3. 2017
a 8. 3. 2017);
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3. zdôrazňuje právo členských štátov na bezpečnosť dodávok, na stanovenie podmienok na 
využívanie svojich energetických zdrojov, voľbu medzi nimi a stanovenie štruktúry 
energetických dodávok a v súvislosti s tým poukazuje na obmedzenia v oblasti energetiky 
dané primárnym právom EÚ;

4. víta kroky zamerané na posilnenie postavenia a ochrany spotrebiteľov na trhu
s elektrinou;

5. poukazuje na potrebu zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia smerujúce k transformácii 
energetického systému v EÚ v období 2020 – 2030 realizovali nákladovo efektívnym 
spôsobom, najmä so zreteľom na koncových spotrebiteľov, a to tak na priemyselné 
podniky, ako aj domácnosti;

6. berie na vedomie potrebu posilňovania solidarity a regionálnej spolupatričnosti medzi 
členskými štátmi EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti – s tým, že to nesmie 
neprimerane potláčať konkurenčné prostredie;

7. zastáva názor, že návrh nariadenia EP a Rady o vnútornom trhu s elektrinou 
(prepracované znenie) (COM(2016)0861) je v rozpore so zásadami subsidiarity
a proporcionality, a prijíma k nemu na základe článku 6 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného k zmluvám odôvodnené stanovisko
s nasledujúcim odôvodnením:

 Výbor pre európske záležitosti sa domnieva, že nariadením dochádza k preneseniu 
takých rozhodovacích právomocí na úroveň Únie (právomoci regionálnych 
operačných centier, novostanovené právomoci Komisie), ktorých koordinácia na 
úrovni Únie nie je nevyhnutná vzhľadom na to, že doterajšia národné/regionálne 
vykonávanie postačuje na dosiahnutie cieľov.

 V tejto súvislosti výbor pre európske záležitosti upozorňuje na uznesenie 
hospodárskeho výboru PS PČR č. 371 zo 49. schôdze z 22. marca 2017 k zimnému 
energetickému balíku, v ktorom hospodársky výbor uviedol, že za zásadný považuje 
návrh nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) 
(COM(2016)0861), „ktorým sa zriaďujú regionálne operačné centrá pre spoluprácu 
medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, pretože vidí riziko porušenia zásady 
subsidiarity, keďže regionálne operačné centrá majú prevziať časť rozhodovacej 
právomoci členského štátu v otázkach zaistenia bezpečnosti dodávok elektriny,
a domnieva sa, že návrh nariadenia o trhu s elektrinou je v rozpore so zásadou 
proporcionality, pretože opatrenia, ktoré návrh nariadenia obsahuje, nie sú primerané 
cieľom, ktoré majú byť dosiahnuté.“

8. poveruje predsedu výboru pre európske záležitosti, aby v súlade s rokovacím poriadkom 
Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky postúpil toto uznesenie 
prostredníctvom predsedu Poslaneckej snemovne vláde, predsedovi Senátu, predsedovi 
Európskeho parlamentu, predsedovi Rady a predsedovi Európskej komisie;

9. poveruje predsedu výboru pre európske záležitosti, aby toto uznesenie postúpil pre 
informáciu hospodárskemu výboru PS PČR.
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