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VNÚTORNÝ TRH S ENERGIOU

V záujme harmonizácie a liberalizácie vnútorného trhu EÚ s energiou sa
od roku 1996 prijímali opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, transparentnosti
a regulácie, ochrany spotrebiteľa, podpory prepojenia a primeranej úrovne dodávok
energie. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť konkurencieschopnejší, flexibilnejší
a nediskriminačný trh EÚ s elektrinou s trhovými dodávateľskými cenami, ktorý
je zameraný na zákazníka. Pritom posilňujú a rozširujú práva jednotlivých
spotrebiteľov a energetických komunít, riešia energetickú chudobu, objasňujú úlohy
a zodpovednosti účastníkov trhu a regulačných orgánov a riešia bezpečnosť
dodávok elektrickej energie, plynu a ropy, ako aj rozvoj transeurópskych sietí na
prepravu elektrickej energie a plynu. Od ruskej invázie na Ukrajinu a následnej
energetickej krízy prechádza štruktúra trhu EÚ s energiou zásadnými štrukturálnymi
zmenami.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 114 a 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

CIELE

V odvetví energetiky si dokončenie vnútorného trhu EÚ vyžaduje: odstránenie
množstva prekážok a obchodných bariér, aproximáciu daňových a cenových politík
a opatrení týkajúcich sa noriem a štandardov a environmentálne a bezpečnostné
predpisy. Cieľom je zabezpečiť fungujúci trh so spravodlivým prístupom na trh
a vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa, ako aj s primeranými úrovňami prepojenia
a výrobnej kapacity.

VÝSLEDKY

A. Liberalizácia trhov s plynom a elektrickou energiou
V 90. rokoch 20. storočia, keď na väčšine vnútroštátnych trhov s elektrickou energiou
a zemným plynom vládli monopoly, sa Európska únia a členské štáty rozhodli, že
tieto trhy postupne otvoria hospodárskej súťaži. Prvé liberalizačné smernice (prvý
energetický balík) boli prijaté v roku 1996 (elektrická energia) a v roku 1998 (plyn) a mali
sa transponovať do právnych systémov členských štátov do roku 1998 (elektrická
energia) a do roku 2000 (plyn).
Druhý energetický balík bol prijatý v roku 2003 a jeho smernice mali členské štáty
transponovať do vnútroštátneho práva do roku 2004, pričom niektoré ustanovenia
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nadobudli účinnosť až v roku 2007. Priemyselní odberatelia aj domácnosti si odvtedy
môžu slobodne vybrať dodávateľa plynu a elektrickej energie zo širšieho spektra
súťažiacich subjektov.
V apríli 2009 bol prijatý tretí energetický balík, ktorého cieľom bolo ešte viac
liberalizovať vnútorný trh s elektrickou energiou a plynom a ktorým sa pozmenil druhý
balík a poskytol základ na implementáciu vnútorného trhu s energiou.
V júni 2019 bol prijatý štvrtý energetický balík pozostávajúci z jednej smernice
(smernica o elektrine 2019/944/EÚ) a troch nariadení (nariadenie o elektrine 2019/943/
EÚ, nariadenie o pripravenosti na riziká 2019/941/EÚ a nariadenie o Agentúre EÚ
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) 2019/942/EÚ). Štvrtý
energetický balík zaviedol nové pravidlá pre trh s elektrinou týkajúce sa obnoviteľných
energií a prilákania investícií. Poskytol stimuly pre spotrebiteľov a zaviedol nový limit
oprávnenosti pre elektrárne na získanie subvencií ako kapacitných mechanizmov.
Požadoval tiež, aby členské štáty vypracovali pohotovostné plány pre potenciálne
krízy dodávok elektriny, a posilnil kompetencie agentúry ACER v oblasti cezhraničnej
regulačnej spolupráce v prípadoch zahŕňajúcich riziko vnútroštátnej a regionálnej
roztrieštenosti.
Piaty energetický balík s názvom Fit For 55 bol uverejnený 14. júla 2021 s cieľom
zosúladiť energetické ciele EÚ s novými európskymi ambíciami v oblasti klímy na
roky 2030 a 2050. Diskusia o príslušných energetických aspektoch stále prebieha. Po
invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 a po úplnom prerušení jeho dodávok plynu
do Európy a následnej energetickej kríze sa EÚ rozhodla urýchlene ukončiť dovoz
všetkých ruských fosílnych palív, zaviesť opatrenia na úsporu energie, diverzifikovať
svoj dovoz energie, prijať štrukturálne opatrenia na trhoch s elektrinou a plynom
a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.
B. Ďalšie kroky
Ako bolo oznámené v stratégii energetickej únie (COM(2015)0080), Komisia
predložila 30. novembra 2016 balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých
Európanov (COM(2016)0860), aby spotrebiteľom poskytla bezpečnú, udržateľnú,
konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Štvrtý energetický balík, ktorý je
v súčasnosti v platnosti, implementuje energetickú úniu, pričom sa vzťahuje na
energetickú efektívnosť, energiu z obnoviteľných zdrojov, koncepciu trhu s elektrickou
energiou, bezpečnosť dodávok elektrickej energie a pravidlá správy energetickej únie.
Na dokončenie vnútorného trhu s energiou Komisia navrhla opatrenia v smernici
o elektrine, nariadení o pripravenosti na riziká a nariadení o agentúre ACER.
Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou (nariadenie (EÚ) 2019/943) reviduje pravidlá
a zásady vnútorného trhu s elektrinou s cieľom zabezpečiť jeho náležité fungovanie
a konkurencieschopnosť. Podporuje dekarbonizáciu energetického odvetvia EÚ,
odstraňuje prekážky cezhraničného obchodu s elektrickou energiou a umožňuje
prechod EÚ na čistú energiu, pričom dodržiava záväzky prijaté podľa Parížskej
dohody. Nariadenie vymedzuje súbor trhových zásad týkajúcich sa fungovania trhov
s elektrinou: ceny sa budú tvoriť na základe dopytu a ponuky; odberatelia budú
požívať výhody trhových pravidiel a budú aktívnymi účastníkmi trhu; stimuly pre
dekarbonizovanú výrobu elektriny budú založené na trhu; prekážky pre cezhraničné
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toky elektriny budú postupne odstránené; výrobcovia budú priamo alebo nepriamo
zodpovední za svoj predaj elektriny; budú stanovené nové podmienky, za ktorých by
mohli členské štáty vytvoriť kapacitné mechanizmy, ako aj zásady ich tvorby.
Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou (smernica
(EÚ) 2019/944) sa zameriava na členské štáty a spotrebiteľov a vymedzuje súbor
rôznych ustanovení, ktoré stavajú spotrebiteľa do centra prechodu na čistú energiu.
Dodávatelia majú voľnosť v určovaní ceny, za ktorú dodávajú elektrinu odberateľom.
Členské štáty zabezpečujú trhovú cenovú konkurenciu medzi dodávateľmi; ochranu
odberateľov v energeticky chudobných a zraniteľných domácnostiach a nárok
koncových odberateľov na dodávky elektrinu od dodávateľa, ak s tým dodávateľ
súhlasí, bez ohľadu na členský štát, v ktorom je dodávateľ spĺňajúci normy EÚ
registrovaný. Odberatelia môžu požiadať o inštaláciu inteligentných elektromerov bez
akýchkoľvek dodatočných nákladov. Odberatelia v domácnostiach a mikropodnikoch
majú bezplatný prístup najmenej k jednému nástroju na porovnanie ponúk dodávateľov
vrátane ponúk zmlúv s dynamickou cenou elektriny. V lehote troch týždňov môžu
bezplatne zmeniť dodávateľa a zúčastňovať sa na kolektívnych programoch na
zmenu dodávateľa. Koncoví odberatelia s inteligentnými meračmi môžu požiadať
o zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou aspoň jedného veľkého dodávateľa.
Majú právo konať ako aktívni odberatelia, napríklad pri predaji elektriny, ktorú sami
vyrobia, bez toho, aby podliehali neprimeraným alebo diskriminačným technickým
požiadavkám, a majú nárok na súhrn jasných zmluvných podmienok.
Nariadenie o pripravenosti na riziká (nariadenie (EÚ) 2019/941) posilňuje pripravenosť
na riziká podporovaním spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav
v EÚ a susedných krajinách a agentúrou ACER. Zameriava sa aj na uľahčenie
cezhraničného riadenia elektrických sietí v prípade krízových situácií v oblasti
elektriny prostredníctvom nových regionálnych operačných centier, ktoré sa zaviedli
v súvisiacom nariadení o vnútornom trhu s elektrinou (nariadenie (EÚ) 2019/943).
Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO pre
elektrinu) vypracuje a navrhne spoločnú metodiku identifikácie rizík v spolupráci
s agentúrou ACER a koordinačnou skupinou pre elektrickú energiu, ktorú následne
agentúra ACER schváli. Navrhnuté boli štyri súbory opatrení:
1. spoločné pravidlá týkajúce sa predchádzania krízovým situáciám v oblasti elektriny
a prípravy na ne a zabezpečenia cezhraničnej spolupráce;
2. spoločné pravidlá v oblasti krízového riadenia;
3. spoločné metódy na posudzovanie rizík súvisiacich s bezpečnosťou dodávok;
4. spoločný rámec na lepšie hodnotenie a monitorovanie bezpečnosti dodávok
elektrickej energie.
Diskusia o energetických aspektoch piateho energetického balíka sa pôvodne
uskutočnila v kontexte vysokých cien energie spôsobených obnovou po pandémii.
V júli 2021 Komisia uverejnila prvú časť balíka s názvom Fit for 55, ktorého cieľom bolo
dosiahnuť do roku 2050 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % a klimaticky
neutrálnu Európu. Po piatom energetickom balíku nasledovalo v decembri 2021
uverejnenie balíka opatrení v oblasti trhu s vodíkom a dekarbonizovaným plynom.
Diskusia o piatom energetickom balíku sa radikálne zmenila po ruskej invázii na
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Ukrajinu a následnej energetickej kríze, ktorá vyústila do jednostranného zastavenia
dodávok plynu Ruska do členských štátov EÚ a extrémne vysokých cien plynu
a elektriny v Európe.
V reakcii na stupňujúcu sa svetovú energetickú krízu predložila EÚ niekoľko
návrhov na zásadné štrukturálne zmeny svojich trhov s energiou. V marci 2022
sa v oznámení REPowerEU (COM/2022/108) okamžite vyhlásil zámer EÚ postupne
ukončiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Po oznámení nasledoval v máji 2022
plán REPowerEU (COM/2022/230), v ktorom boli predložené dodatočné opatrenia
na úsporu energie, diverzifikáciu dodávok, zvýšenie bezpečnosti dodávok energie
a nahradenie fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
V júli 2022 Komisia navrhla nové pravidlá pre koordinované opatrenia na zníženie
dopytu po plyne a uverejnila oznámenie s názvom Úspora plynu pre bezpečnú
zimu (COM/2022/360). Nové nariadenie Rady (EÚ) 2022/1369 o koordinovaných
opatreniach na zníženie dopytu po plyne nadobudlo účinnosť 9. augusta. Komisia
14. septembra 2022 navrhla nové nariadenie o núdzovom zásahu s cieľom riešiť
vysoké ceny energie (COM/2022/473) a znížiť účty za energiu pre európskych občanov
a podniky. Návrhom sa zavádzajú opatrenia na zníženie dopytu po elektrine, dočasný
príjmový strop pre výrobcov elektriny používajúcich technológie s nižšími nákladmi,
ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadro a hnedé uhlie, a dočasný solidárny príspevok
v prípade nadmerných ziskov v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý
sa prenesie na spotrebiteľov energie.
C. Regulácia trhu s energiou: Agentúra EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov
v oblasti energetiky
Od marca 2011 funguje agentúra EÚ ACER (nariadenie (ES) č. 713/2009). Agentúra
ACER je zodpovedná predovšetkým za podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi
regulačnými orgánmi na regionálnej a európskej úrovni a za monitorovanie rozvoja
siete a vnútorného trhu s elektrickou energiou a plynom. Má tiež právomoc vyšetrovať
prípady zneužitia trhu a koordinovať uplatňovanie primeraných sankcií s členskými
štátmi.
V júni 2019 Komisia prijala nariadenie o ACER (2019/942/EÚ) s cieľom reformovať
agentúru ACER, prepracovať právne akty a posilniť jej hlavnú úlohu ako
koordinátora činnosti národných regulačných orgánov, najmä v tých oblastiach, kde
by rozdrobené rozhodovanie členských štátov o otázkach cezhraničného významu
viedlo k problémom alebo nezrovnalostiam na vnútornom trhu. Povinnosti ACER
v oblasti dohľadu nad veľkoobchodným trhom a cezhraničnou infraštruktúrou sa rozšírili
s cieľom dať tejto agentúre väčšiu zodpovednosť pri príprave a predkladaní konečného
návrhu sieťového predpisu Komisii a pri ovplyvňovaní postupu preskúmania
regionálneho trhu s elektrinou (ponukovej oblasti) (stanoveného v prepracovanom
znení nariadenia o elektrine (2019/943/EÚ). Nariadením o ACER sa zavádzajú
poplatky ako dodatočný zdroj financovania na pokrytie nákladov na činnosti súvisiace
s nariadením REMIT („poplatky REMIT“), ktoré vykonáva agentúra ACER. GR pre
energetiku a ACER predložili 15. júla 2020 návrh štruktúry poplatkov. Komisia prijala
17. decembra 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/2152 o poplatkoch, ktorého cieľom je pokryť
výdavky na operácie agentúry ACER, ako je zber, spracúvanie a analýza informácií.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2022:108:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0360&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2022:473:FIN&pk_campaign=preparatory&pk_source=EURLEX&pk_medium=TW&pk_keyword=Energy&pk_content=Proposal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1581587497849&uri=CELEX:32019R0942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1581587333688&uri=CELEX:32019R0943
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/2152/oj?locale=sk


Informačné listy o Európskej únii - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

V ďalšom kroku sa prijali dve nariadenia, ktorými sa vytvorili štruktúry pre spoluprácu
Európskych sietí prevádzkovateľov prenosových sústav/prepravných sietí (ENTSO):
jedno pre elektrinu (nariadenie (ES) č. 714/2009) a jedno pre zemný plyn (nariadenie
(ES) č. 715/2009), a ktoré boli zmenené rozhodnutím Komisie 2010/685/EÚ. Siete
ENTSO spolu s agentúrou ACER vytvárajú podrobné pravidlá prístupu k sieti
a technické predpisy a zabezpečujú koordináciu prevádzky siete prostredníctvom
výmeny prevádzkových informácií a rozvoja spoločných bezpečnostných a núdzových
noriem a postupov. Siete ENTSO sú takisto zodpovedné za vypracovanie 10-ročných
investičných plánov sietí, a to každé dva roky, ktoré následne preskúmava ACER.
Okrem toho nariadenie (EÚ) 2016/1952 zvyšuje transparentnosť cien plynu
a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom tým, že členské
štáty zaväzuje, aby zabezpečili oznamovanie týchto cien a použitých systémov
tvorby cien Eurostatu raz alebo dvakrát ročne. EÚ prijala v októbri 2011 nariadenie
(EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
(REMIT), ktorého cieľom je zaručiť spravodlivé obchodné postupy na európskych
trhoch s energiou.
D. Bezpečnosť dodávok elektrickej energie, zemného plynu a ropy
Nariadením (EÚ) č. 2019/941 sa zavádzajú opatrenia na zaistenie bezpečnosti
dodávok elektriny, aby sa zabezpečilo správne fungovanie vnútorného trhu s elektrinou,
primeraná úroveň prepojenia medzi členskými štátmi, primeraná úroveň výrobnej
kapacity a rovnováha medzi ponukou a dopytom. Vzhľadom na kľúčový význam
plynu pre zásobovanie EÚ energiou a ako odpoveď na plynovú krízu medzi Ruskom
a Ukrajinou počas zimy 2008 – 2009 bolo v roku 2010 prijaté a v roku 2017 revidované
nariadenie (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu.
Cieľom tohto nariadenia je posilniť mechanizmy prevencie a reakcie v prípade krízy.
V záujme zabezpečenia dodávok ropy ukladá smernica 2009/119/ES členským štátom
povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy zodpovedajúce 90 dňom priemerného
denného čistého dovozu alebo 61 dňom priemernej dennej spotreby štátu podľa toho,
ktorá z týchto hodnôt je vyššia. V reakcii na obavy týkajúce sa dodávok ruského
plynu cez Ukrajinu vydala Komisia v máji 2014 stratégiu energetickej bezpečnosti
(COM(2014)0330). Stratégia sa zameriava na zabezpečenie stabilných a dostatočných
dodávok energie pre európskych občanov a hospodárstvo. Stanovuje opatrenia, ako
je zvyšovanie energetickej účinnosti, podpora výroby energie v rámci EÚ a dokončenie
chýbajúcich prepojení infraštruktúry s cieľom presmerovať energiu tam, kde je potrebná
počas krízy.
Komisia prijala v máji 2019 cielenú revíziu smernice o zemnom plyne z roku 2009
(smernica (EÚ) 2019/692). Tým by boli kľúčové ustanovenia smernice o plyne okamžite
uplatniteľné na cezhraničné plynovody s tretími krajinami, alebo konkrétnejšie na tie
časti plynovodov, ktoré sú na území EÚ. To by pomohlo zabezpečiť, aby žiadny
súčasný, plánovaný ani budúci projekt plynárenskej infraštruktúry medzi členským
štátom a treťou krajinou nenarúšal jednotný trh s energiou ani neoslaboval bezpečnosť
dodávok v EÚ.
V decembri 2021 Komisia navrhla revíziu (COM/2021/803, COM/2021/804
a COM/2021/805) smernice o plyne 2009/73/ES a nariadenia (ES) č. 715/2009
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o plyne, ktorými sa stanovuje regulačný rámec pre konkurencieschopné trhy
s dekarbonizovaným plynom. Návrhy zahŕňajú koncepciu a rozvoj nového trhu EÚ
s vodíkom a nové nariadenie o znižovaní emisií metánu v odvetví energetiky.
Po tom, čo Rusko uskutočnilo inváziu na Ukrajinu a využilo dodávky plynu ako zbraň,
Komisia 23. marca 2022 navrhla nové nariadenie o skladovaní plynu (nariadenie (EÚ)
2022/1032), v ktorom sa od krajín EÚ vyžaduje, aby svoje zásobníky plynu naplnili
do 1. novembra 2022 na 80 % kapacity a v nasledujúcich rokoch na 90 %. Komisia
uverejnila aj oznámenie s názvom Bezpečnosť dodávok a dostupné ceny energie:
možnosti okamžitých opatrení a príprava na nasledujúcu zimu (COM/2022/138).
Spoluzákonodarcovia sa 27. júna 2022 dohodli na nariadení o skladovaní plynu.
E. Transeurópske energetické siete (TEN-E)
TEN-E je politika zameraná na prepojenie energetickej infraštruktúry členských štátov.
V rámci politiky bolo stanovených deväť prioritných koridorov (štyri koridory elektriny,
štyri plynovodné koridory a jeden ropovodný koridor) a tri prioritné tematické oblasti
(zavádzanie inteligentných sietí, energetické diaľnice a cezhraničná sieť pre oxid
uhličitý).
Nariadením (EÚ) č. 347/2013 sa stanovujú usmernenia pre transeurópske energetické
siete, v ktorých sa v rámci transeurópskych elektrických a plynárenských sietí určujú
projekty spoločného záujmu (PCI) a prioritné projekty. Projekty spoločného záujmu
v oblasti energetiky a cezhraničné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
financuje Nástroj na prepájanie Európy – Energetika (CEF-E). Ide o finančný nástroj
s celkovým rozpočtom vo výške 5,84 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027, z ktorého
sa prostriedky prideľujú vo forme grantov riadených Európskou výkonnou agentúrou
pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie. V rokoch 2014 až 2020 sa z celkového
rozpočtu CEF-E vo výške 4,8 miliardy EUR financovalo 149 opatrení v oblasti
cezhraničnej energetickej infraštruktúry v rámci 107 projektov spoločného záujmu
v ôsmich prioritných koridoroch (štyri v odvetví elektriny a štyri v odvetví plynu). Komisia
stanovuje zoznam projektov spoločného záujmu prostredníctvom delegovaného aktu,
ktorý nadobúda účinnosť len vtedy, ak Parlament ani Rada voči nemu nevznesú
námietku v lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia.
Dňa 5. apríla 2022 bolo prijaté revidované nariadenie o TEN-E s cieľom lepšie podporiť
modernizáciu európskej cezhraničnej energetickej infraštruktúry a dosiahnuť ciele
Európskej zelenej dohody.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pri prijímaní legislatívneho balíka o vnútorných trhoch s energiou Parlament rozhodne
podporoval oddelenie vlastníctva prenosovej sústavy v odvetví elektrickej energie
ako najúčinnejší nástroj na podporu investícií do infraštruktúry nediskriminačným
spôsobom, spravodlivého prístupu k sieti pre nové subjekty a transparentnosti
na trhu. Parlament takisto zdôrazňoval význam spoločného európskeho pohľadu
na strednodobé investície (orientačný európsky desaťročný plán zameraný na
prepojenia), väčšej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, členskými štátmi
a prevádzkovateľmi prenosových/prepravných sústav a silného procesu harmonizácie
podmienok prístupu do siete. Z iniciatívy Parlamentu nadobudli osobitný význam práva
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spotrebiteľov, čo bola súčasť dohody dosiahnutej s Radou: v uzneseniach trval na
posilnení práv spotrebiteľov (zmena dodávateľov, priame informácie prostredníctvom
inteligentných meračov a účinné riešenie sťažností adresovaných ombudsmanovi pre
energetiku). Parlament takisto presadil uznanie pojmu „energetická chudoba“. Dôrazne
podporoval zriadenie agentúry ACER a zdôrazňoval, že sa jej musia udeliť nevyhnutné
právomoci, aby mohla prekonať problémy, ktoré nedokážu vyriešiť vnútroštátne
regulačné orgány a ktoré bránia integrácii a riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Od
invázie Ruska na Ukrajinu prijal niekoľko uznesení o postupnom vyraďovaní ruských
fosílnych palív a prebiehajúcej energetickej kríze.
Nedávne dôležité uznesenia:
— 5. októbra 2022: Parlament prijal uznesenie o cenách energie, v ktorom opätovne

vyzval na okamžité a úplné embargo na ropu, uhlie, jadrové palivo a plyn z Ruska.
Upozornil členské štáty, že spotrebiteľom v EÚ, ktorí si nemôžu dovoliť platiť
náklady na energie, by nemali byť odpojené dodávky, a zdôraznil potrebu zabrániť
deložovaniu zraniteľných obyvateľov, ktorí nie sú schopní platiť faktúry a nájom.
Vyzval aj na primeraný cenový strop na dovoz plynu plynovodmi, nové opatrenia
na riešenie špekulácií a obmedzenie príjmov z takzvaných inframargiálnych
technológií používaných na výrobu elektriny v prospech spotrebiteľov a podnikov
a poveril Komisiu, aby analyzovala oddelenie cien elektriny a plynu.

— 19. mája 2022: Parlament prijal uznesenie o sociálnych a hospodárskych
dôsledkoch ruskej vojny na Ukrajine pre EÚ a vyzval členské štáty, aby urýchlene
prijali šiesty balík sankcií. Zopakoval svoju výzvu na okamžité a úplné embargo
na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska a na úplné ukončenie
využívania plynovodu Nord Stream 1 a upustenie od projektu Nord Stream 2.

— 7. apríla 2022: Parlament prijal uznesenie požadujúce okamžité úplné embargo na
dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a zemného plynu z Ruska, úplné upustenie od
projektov Nord Stream 1 a 2 a predloženie plánu na ďalšie zaistenie bezpečnosti
dodávok energie do EÚ v krátkodobom horizonte.

— 1. marca 2022: Parlament odsúdil nezákonnú, nevyprovokovanú a neodôvodnenú
vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine, ako aj zapojenie Bieloruska do tejto
agresie. Požadoval rozšírenie rozsahu sankcií a zameranie sankcií na strategické
oslabenie ruského hospodárstva a priemyselnej základne, najmä vojensko-
priemyselného komplexu. Vyzval najmä na obmedzenie dovozu najdôležitejšieho
ruského vývozného tovaru vrátane ropy a plynu.

Matteo Ciucci
09/2022
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