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ENERGETICKÁ POLITIKA: VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Európa čelí v oblasti energetiky problémom, ako sú napríklad zvyšujúca sa závislosť od
dovozu, nedostatočná diverzifikácia, vysoké a kolísavé ceny energie, stúpajúci celosvetový
dopyt po energii, bezpečnostné riziká postihujúce producentské a tranzitné krajiny,
rastúce hrozby vyplývajúce zo zmeny klímy, pomalý pokrok v energetickej efektívnosti,
výzvy spojené s narastajúcim podielom obnoviteľných zdrojov energie a potreba lepšej
transparentnosti, ďalšej integrácie a prepojenia trhov s energiou. Jadrom európskej
energetickej politiky je súbor opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť integrovaný trh v oblasti
energetiky, bezpečnosť dodávok energie a udržateľnosť energetického odvetvia.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Osobitné ustanovenia:
— bezpečnosť dodávok: článok 122 ZFEÚ,

— energetické siete: články 170 – 172 ZFEÚ,

— uhlie: v protokole 37 sa objasňujú finančné dôsledky vyplývajúce zo skončenia platnosti
Zmluvy o ESUO v roku 2002,

— jadrová energetika: zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
(Zmluva o Euratome) slúži ako právny základ pre väčšinu európskych opatrení v oblasti
jadrovej energie.

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa energetickej politiky:
— vnútorný trh s energiou: článok 114 ZFEÚ,

— vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky: články 216 – 218 ZFEÚ.

CIELE

Podľa Lisabonskej zmluvy sú hlavnými cieľmi energetickej politiky EÚ:
— zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky,

— zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii,

— presadzovanie energetickej efektívnosti, úspor energie a vývoja nových a obnoviteľných
zdrojov energie a

— podporovať prepojenie energetických sietí.

V článku 194 ZFEÚ sa stanovuje, že niektoré oblasti energetickej politiky patria do spoločnej
zodpovednosti, čo naznačuje posun smerom k spoločnej energetickej politike. Každý členský
štát si však zachováva právo určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov,
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svoju voľbu medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecnú štruktúru svojho zásobovania energiou
(článok 194 ods. 2).

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

A. Všeobecný rámec politiky
Určujúcou pre súčasný program politiky je komplexná integrovaná politika v oblasti klímy
a energetiky prijatá na zasadnutí Európskej rady v marci 2007, v rámci ktorej sa do roku 2020
plánuje dosiahnuť:
— zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990,

— zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v rámci spotreby energie o 20 %,

— zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 %.

Komisia 27. marca 2013 uverejnila zelenú knihu s názvom Rámec pre politiku v oblasti zmeny
klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169), ktorou otvorila diskusiu o cieľoch
a opatreniach na obdobie po roku 2020.
Rôzne dlhodobé scenáre sú opísané v oznámení Komisie z 15. decembra 2011 s názvom
Plán postupu v energetike do roku 2050 (COM(2011)0885), ktoré sa zaoberá výzvami
a príležitosťami, s ktorými sa EÚ stretáva na ceste k dlhodobej eliminácii emisií uhlíka.
B. Dobudovanie vnútorného trhu s energiou
Európska rada sa 4. februára 2011 dohodla na ambicióznom cieli dokončiť vnútorný trh
s energiou do roku 2014 a zabezpečiť, aby v EÚ neboli žiadne energetické ostrovy. V marci
2014 Európska rada tento cieľ opätovne potvrdila. Medzi hlavné legislatívne nástroje, ktorých
cieľom je prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s energiou (5.7.2 o vnútornom
trhu s energiou), patrí okrem iného tretí energetický balík, nariadenie o usmerneniach pre
transeurópsku energetickú infraštruktúru (nariadenie (EÚ) č. 347/2013) a nariadenie o integrite
a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (nariadenie (EÚ) č. 1227/2011).
C. Posilňovanie vonkajších vzťahov v energetike
Oznámenie Komisie s názvom O zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej spolupráci –
Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hranicami EÚ (COM(2011)0539)
bolo prijaté 7. septembra 2011 s cieľom podporiť hlbšiu cezhraničnú spoluprácu EÚ
so susednými krajinami a vytvoriť širší regulačný priestor prostredníctvom pravidelnej
výmeny informácií o medzivládnych dohodách a spolupráce v oblastiach hospodárskej súťaže,
bezpečnosti, prístupu k sieťam a bezpečnosti dodávok. V nadväznosti na to bolo 25. októbra
2012 prijaté rozhodnutie stanoviť mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne
dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (T7-0343/2012).
D. Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie
EÚ prijala s ohľadom na kľúčový význam zemného plynu a ropy pre zabezpečenie dodávok
energie do EÚ viacero opatrení na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali posúdenia rizík a aby
sa vypracovali primerané preventívne akčné plány a núdzové plány. Dňa 20. októbra 2010
bolo s cieľom posilniť mechanizmy prevencie a mechanizmy reakcie v prípade krízy prijaté
nariadenie (EÚ) č. 994/2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým
sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES. V smernici 2009/119/ES sa členským štátom ukladá
povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy zodpovedajúce 90 dňom priemerného denného
čistého dovozu alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby podľa toho, ktorá z týchto
hodnôt je vyššia.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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V reakcii na krízu na Ukrajine Európska rada v marci 2014 vyzvala Komisiu, aby do júna 2014
predložila komplexný plán na zníženie energetickej závislosti EÚ.
E. Zvýšenie energetickej efektívnosti
Základným kameňom politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti je smernica 2012/27/
EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorej cieľom je nasmerovať členské štáty
späť na cestu plnenia cieľov pre rok 2020. Medzi niektoré ďalšie dôležité nástroje politiky
patria označovanie výrobkov a opatrenia zacielené na energetickú hospodárnosť budov (5.7.3
o energetickej efektívnosti).
F. Čo najlepšie využitie domácich zdrojov energie EÚ (vrátane obnoviteľných zdrojov
energie)
Jednou z priorít, na ktorých sa dohodla Európska rada v máji 2013, je zintenzívnenie
diverzifikácie dodávok energie do EÚ a rozvoj miestnych zdrojov energie s cieľom zaistiť
bezpečnosť dodávok a znížiť závislosť od vonkajších zdrojov. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje
energie, v smernici 2009/28/ES z 23. apríla 2009 sa stanovil cieľ zvýšiť ich podiel do roku 2020
na 20 % (5.7.4 o energii z obnoviteľných zdrojov).
G. Projekty v oblasti výskumu, rozvoja a demonštračných činností
1. Horizont 2020 (H2020)
Program Horizont 2020 prebieha od roku 2014 do roku 2020 a je hlavným nástrojom EÚ na
podporovanie výskumu v oblasti energetiky. Na podporu rozvoja čistej, bezpečnej a účinnej
energie a udržateľný rozvoj sa vyčlenili prostriedky vo výške 5 931 miliónov EUR.
2. Európsky strategický plán energetických technológií (plán SET)
Cieľom plánu SET, ktorý Komisia prijala 22. novembra 2007, je urýchliť uvedenie na trh
a využívanie nízkouhlíkových a účinných energetických technológií. Plán presadzuje opatrenia,
ktoré EÚ pomôžu dospieť do stavu, keď dokáže vyvíjať technológie potrebné na dosiahnutie
svojich politických cieľov a zároveň zaistiť, aby jej spoločnosti mohli ťažiť z príležitostí, ktoré
poskytuje nový prístup k energii. Komisia vo svojom oznámení zo 7. októbra 2009 s názvom
Investície do vývoja nízkouhlíkových technológií (Plán SET) (COM(2009)0519) vyhodnotila
vykonávanie plánu SET a dospela k záveru, že ak majú byť plány na rozvoj širokého spektra
technológií úspešné, mala by sa zvážiť rozhodnejšia intervencia na úrovni EÚ.
3. Budúca stratégia v oblasti energetických technológií
V oznámení Komisie s názvom Energetické technológie a inovácie (COM(2013)0253)
uverejnenom 2. mája 2013 sa vymedzuje stratégia umožňujúca EÚ dosiahnuť svetovú úroveň
odvetvia technológií a inovácií, ktoré tak bude môcť reagovať na výzvy v horizonte do roku
2020 a neskôr.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vždy vyjadroval rozhodnú podporu spoločnej energetickej politike, ktorá rieši otázky
konkurencieschopnosti, bezpečnosti a udržateľnosti. Viackrát vyzval na súdržnosť, odhodlanie,
spoluprácu a solidaritu medzi členskými štátmi pri riešení súčasných a budúcich problémov na
vnútornom trhu a na politický záväzok všetkých členských štátov, ako aj na rozhodnú iniciatívu
zo strany Komisie, pokiaľ ide o pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov pre rok 2020.
Parlament sa usiluje o väčšiu integráciu trhu s energiou a prijatie ambicióznych, právne
záväzných cieľových hodnôt pre obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť a zníženie
emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti podporuje prijatie pevnejších záväzkov týkajúcich

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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sa vlastných cieľových hodnôt EÚ, pričom zdôrazňuje, že nová energetická politika musí
podporovať dlhodobý cieľ zníženia emisií skleníkových plynov EÚ o 80 % až 95 % do roku
2050.
Parlament podporuje aj diverzifikáciu zdrojov energie a zásobovacích trás, najmä rozvoj
južného koridoru na prepravu plynu, prehĺbenie spolupráce s krajinami v regióne Kaspického
mora a všeobecnejšie význam prepojení plynárenských a elektrických sústav v strednej
a juhovýchodnej Európe pozdĺž osi sever – juh, vytváranie väčšieho počtu prepojení,
diverzifikáciu terminálov pre skvapalnený zemný plyn a budovanie potrubí, čím sa otvorí
vnútorný trh.
S ohľadom na rastúcu závislosť Európy od fosílnych palív Parlament uvítal plán SET, o ktorom
je presvedčený, že významne prispeje k udržateľnosti a bezpečnosti dodávok a ukáže sa
ako absolútne nevyhnutný na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy pre rok
2020. Parlament zdôraznil významnú úlohu výskumu, pokiaľ ide o zabezpečenie udržateľných
dodávok energie, a poukázal na to, že v oblasti nových energetických technológií je potrebné
spoločné úsilie, a to tak v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj v oblasti udržateľných
technológií spaľovania fosílnych palív, a tiež na to, že na úspešnú realizáciu plánu sú potrebné
ďalšie verejné a súkromné finančné prostriedky.
Nedávne dôležité uznesenia:
— z 15. decembra 2015: Parlament prijal uznesenie s názvom Na ceste k Európskej

energetickej únii v reakcii na oznámenie Komisie na tú istú tému. Parlament vzal na
vedomie päť pilierov energetickej únie, ktoré navrhla Komisia, a trval na tom, že politiky,
ktoré sa budú realizovať podľa týchto pilierov musia vždy prispievať k zvyšovaniu
bezpečnosti dodávok energie, dekarbonizácii, dlhodobej udržateľnosti hospodárstva
a k zabezpečeniu dostupných a konkurencieschopných cien energie. Pripomenul, že
energia je verejným sociálnym statkom, a že EÚ by sa preto mala podrobne venovať otázke
energetickej chudoby a presadzovať konkrétne opatrenia na riešenie tohto problému,

— z 5. februára 2014 o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do
roku 2030 (T7-0094/2014),

— z 10. septembra 2013 o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou
(T7-0344/2013),

— z 21. mája 2013 o súčasných výzvach a možnostiach týkajúcich sa energie z obnoviteľných
zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou (T7-0201/2013),

— z 21. mája 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti
vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (T7-0200/2013),

— zo 14. marca 2013 o Pláne postupu v energetike do roku 2050 (T7-0088/2013),

— z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre
transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES
(T7-0061/2013),

— z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej
účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES (T7-0306/2012),

— z 12. júna 2012 o zapájaní sa do spolupráce s partnermi za našimi hranicami
v oblasti energetickej politiky: strategický prístup k bezpečným, udržateľným
a konkurencieschopným dodávkam energie (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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