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1. Bez fungujúceho trhu s elektrickou energiou a plynom bude pre Európsku úniu čoraz 
zložitejšie zabezpečiť bezpečnosť dodávok, trvalo udržateľný trh s nízkouhlíkovou 
energetikou, ako aj celkovú konkurencieschopnosť.

2. Predtým, ako sa budeme zaoberať vhodným modelom pre daný trh, musíme si 
ozrejmiť prečo vlastne na tejto zmene trváme. Táto zmena je potrebná v záujme 
zamedzenia znevýhodňovaniu spotrebiteľov, vytvorenia rovnakých podmienok pre 
všetkých účastníkov trhu, výrobcov a spotrebiteľov a zabezpečenia lepších 
investičných podmienok, ktoré by zaručili bezpečnosť dodávok a lepší prístup k 
obnoviteľným zdrojom energie. Zároveň musíme znížiť koncentráciu moci veľkých 
energetických spoločností, aby malé a stredné podniky získali lepší prístup k sieti. 
Vyžaduje si to dvojaký prístup: lepšiu reguláciu a riadenie trhov s elektrickou 
energiou a plynom z hľadiska správy monopolov v oblasti elektrických sietí a 
formovania trhu;  a dôrazné uplatňovanie práva hospodárskej súťaže s cieľom znížiť 
koncentráciu trhu.

I - Ochrana spotrebiteľa a sociálne dôsledky

3. Každý z modelov sa môže prejaviť nárastom cien energie. Vplyv EÚ ETS, povinnosť 
vyrobiť 20% energie z obnoviteľných zdrojov a postupný úbytok zásob ropy s cenami 
okolo 100$ za barel sú možnou predzvesťou nárastu cien.

4. Napriek tomu, že energetická chudoba a ochrana ohrozených zákazníkov spadajú do 
právomoci členských štátov, existuje jasné prepojenie s politikou EÚ. EÚ musí jasne 
definovať pojem energetickej chudoby a trvať na tom, aby sa plány členských štátov 
na odstránenie energetickej chudoby predložili Komisii na kontrolu. Nástroje na 
ochranu ohrozených zákazníkov však musia rešpektovať a podporovať podmienky 
otvorených a konkurencieschopných trhov. Musíme zabezpečiť, aby nesolventní 
zákazníci, najmä dôchodcovia, neboli odpojení od dodávky elektrickej energie a aby 
chudobní zákazníci neboli znevýhodňovaní z hľadiska cenových modelov. Najlepším 
prostriedkom ako bojovať proti nedostatku palív je presadzovanie energetickej 
účinnosti a úsporných energetických opatrení, zároveň by sme mali hľadať možnosti 
ako posilniť vzťah medzi touto smernicou a požiadavkami energetickej účinnosti. 

5. V oblasti práv spotrebiteľov je potrebná väčšia transparentnosť. Prílohu k smernici 
budú uplatňovať, sledovať a kontrolovať národné regulačné orgány (ďalej len 
„NRO“), pod dohľadom nového európskeho regulačného orgánu. Základnou 
povinnosťou energetických spoločností by mala byť kvalita služieb. Nedostatočná 
kvalita služieb by sa mala trestať jasnými sankciami vrátane stiahnutia licencie alebo 
jeho ekvivalentu na vnútroštátnej úrovni. Súčasťou navrhovanej Európskej charty 
spotrebiteľov energie by mali byť smernice o elektrickej energii a plyne, čím by táto 
charta nadobudla právnu váhu.  V každom členskom štáte by sa mal zriadiť štatutárny 
orgán spotrebiteľov energie.

II- Aký energetický model?
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6. Úplné oddelenie vlastníctva je jediným modelom, ktorý môže konkurentom, ktorí 
plánujú vstúpiť na trh, poskytnúť záruku, že nedôjde ku konfliktu záujmov.

7. V situáciách, keď sa spoločnosť zapája do konkurenčných a zároveň
monopolistických praktík, bude vždy existovať potenciálne riziko neúmernej 
diskriminácie. Musí však ísť ruka v ruke s vyššou transparentnosťou, koordináciou 
prevádzkovateľov sietí, harmonizáciou trhových pravidiel a konvergenciou 
vnútroštátnych právnych predpisov vrátane politiky hospodárskej súťaže. 

8. Návrh Komisie nevyžaduje, aby oddelenie vlastníctva vyústilo do nútenej privatizácie 
štátnych prenosových sietí.

9. Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy, v ktorom spoločnosť môže vlastniť, ale 
nie prevádzkovať elektrickú sieť, je spojený s byrokraciou a nákladnou regulačnou 
kontrolou a nie je preto reálnou alternatívou k modelu úplného oddelenia vlastníctva.

a) Investície

10. Skúsenosti členských štátov ukazujú, že úplné oddelenie vlastníctva vedie k zvýšeniu
investícií a výkonu sietí.

11. Desaťročné investičné plány, stanovené v nariadení, by mali zaručiť uplatnenie 
dlhodobých stratégií, ktoré uprednostnia potreby spotrebiteľov pred potrebami 
akcionárov. Táto investičná stratégia by mala zabezpečiť dostatočnú kvalitu a 
množstvo pracovných síl z hľadiska plnenia záväzkov v oblasti poskytovania služieb. 
Mali by ju schváliť a sledovať NRO, pod dohľadom novej Európskej regulačnej 
agentúry. Investičné plány by mali zohľadňovať potrebu finálneho smerovania 
k európskej sieti.

b) Obnoviteľné zdroje energie a decentralizovaná výroba elektrickej 
energie

12. Model úplného oddelenia vlastníctva zabezpečí lepší prístup obnoviteľných zdrojov 
energie k sieťam. My by sme však mali zájsť ďalej a zaručiť, aby obnoviteľné zdroje 
energie a mikrogenerácia získali prioritný prístup k sieťam, okrem prípadov, keď to 
znemožnia problémy s technickým vyvážením.

13. Musíme ľuďom zabezpečiť návrat ich právomocí prostredníctvom podpory lokálnej 
výroby energie a mikrogenerácie, ako aj podpory miestnych zariadení na 
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. To bude vyžadovať značné investície 
do inteligentných sietí. Vertikálne integrované energetické spoločnosti v súčasnosti 
nemajú motiváciu takto investovať, keďže väčšinu tejto lokálnej výroby nebudú ani 
vytvárať ani kontrolovať.

14. Základom pre rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie a zlepšenie 
energetickej účinnosti je modernizácia distribučných sietí. Smernica by tiež mala 
zabezpečiť podporu diaľkovým vykurovacím systémom. 
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III - Vykonávanie práva a regulačné orgány 

15. Komisia by mala prísne stíhať členské štáty, ktoré nedodržiavajú súčasné smernice. 
Na zabezpečenie funkčnosti ďalšieho modelu je nevyhnutná kontrola a jasné sankcie, 
čo platí predovšetkým pre energetické siete, ktoré sú prirodzenými monopolmi.

16. Národné regulačné orgány musia byť úplne nezávislé od vlády a priemyslu a 
minimálna úroveň harmonizácie ich právomocí by sa mala dosiahnuť prostredníctvom 
zavedenia spoločných pravidiel transparentnosti a zodpovednosti. Mali by tiež prebrať 
zodpovednosť za to, že rozhodnutia najmä v oblasti cezhraničných investícií budú 
vždy prijímané s ohľadom na potreby európskych spotrebiteľov. 

17. NRO by mali byť schopné prijať opatrenia na podporu hospodárskej súťaže a mali by 
mať prehľad o tom, ktoré spoločnosti majú výrazne dominantné postavenie na trhu. 
NRO by mali získať prostriedky na dosiahnutie väčšej konkurencieschopnosti 
prostredníctvom spolupráce s národnými, ako aj európskymi protimonopolnými 
úradmi a mali by byť oprávnené uzatvárať dohody s ďalšími európskymi a národnými 
regulačnými orgánmi (napr. o vzájomnej výmene údajov).

18. Právne predpisy EÚ by mali jasne vymedziť politické ciele a presný rozsah právomocí 
a povinností NRO vrátane práva na stanovovanie a schvaľovanie poplatkov za prístup 
do siete, ako aj metodológie určovania poplatkov. Každý NRO musí mať právo na 
získavanie relevantných informácií od plynárenských a energetických spoločností a 
ukladanie efektívnych sankcií, ako aj primerané práva na vedenie vyšetrovania a 
dostatočné právomoci na urovnávanie sporov. 

19. V situáciách, keď členské štáty vykonávajú právne predpisy EÚ len pomaly, by 
národné regulačné orgány mali byť motivované k využívaniu práva na určovanie 
cenových limitov v nekonkurenčných trhoch na určité a obmedzené obdobie, aby 
zákazníci boli naďalej chránení voči zneužívaniu trhu. Orgány Komisie by mali 
uplatniť postihy za regulované sadzby, ktoré sú nižšie ako je trhová cena, keďže maria 
a skresľujú hospodársku súťaž najmä medzi užívateľmi s vysokou spotrebou energie v 
rámci EÚ.

20. Komisia navrhuje niekoľko opatrení, na základe ktorých by nadobudla právomoc 
prijímať záväzné usmernenia prostredníctvom postupu komitológie. Legislatívne 
právomoci by sa však podľa potreby mali prideľovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a nie komitológie, aby neboli oslabené právomoci Európskeho 
parlamentu. 

IV - Európska energetická regulačná agentúra (ďalej len „agentúra“)

21. Treba jasne určiť povinnosti národných a európskych regulačných orgánov, aby sa 
predišlo duplicite. Regulačný orgán by mal sledovať všetky podmienky stanovené 
v smernici pre národné regulačné orgány. Nedodržanie pravidiel stanovených 



DT\702014SK.doc 5/5 PE400.307v01-00

SK

v smernici by malo byť potrestané jasnými sankciami. Zabezpečenie právomocí a 
nezávislosti navrhovanej Európskej regulačnej agentúry by malo byť úlohou 
Európskeho parlamentu. 

22. Pri cezhraničnej problematike treba mať na zreteli regulačné nedostatky a potreby 
lepšieho prepojenia jednotlivých častí európskeho trhu. Preto je vítaný návrh, podľa 
ktorého má agentúra získať právo na rozhodovanie o udeľovaní výnimiek v oblasti 
prepojovacích zariadení, ako aj výnimiek v prípadoch, keď sa infraštruktúra nachádza 
na území viac viacerých členských štátov. Ak sa zodpovedné NRO nevedia dohodnúť 
na vhodnom regulačnom režime, môže agentúra po dohovore s príslušnými orgánmi 
vypísať na základné prepojovacie zariadenia verejnú súťaž. Náklady by sa mali 
regulovanou a transparentnou formou preniesť na spotrebiteľa. Agentúra by mala 
zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riešení cezhraničnej problematiky.

V - Regionálne trhy s elektrickou energiou 

23. Našim cieľom by v podstate malo byť úsilie o vytvorenie jednotnej európskej 
elektrickej siete prostredníctvom primeraných, jasných a postupných krokov. Treba 
zdôrazniť, že tento proces má prebiehať súčasne s úplným oddelením vlastníctva, a 
teda nemá byť jeho alternatívou.

24. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) by mali mať jasný plán 
postupu a časový rozvrh, aby proces mohol ďalej napredovať. Postavenie regulačných 
orgánov je vo všeobecnosti vhodnejšie na určovanie kódexu komerčných aktivít, ako 
sú napr. pravidlá vyváženia a preťaženia, zatiaľ čo za technické kódovanie by mali byť 
zodpovední PPS. Vytvorenie kódexu rozvodnej siete EÚ by mohlo zabrániť rozpadu 
regionálnych trhov.

25. Kľúčovým krokom je vymedzenie regiónov a podpora regionálnej spolupráce 
v záujme bezproblémového zabezpečenia integrovaného trhu v širšom európskom 
kontexte. Treba nevyhnutne zapojiť „ostrovy energetiky“ ako sú Baltské štáty, ktoré 
doposiaľ neboli pripojené k sieti Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie 
(UCTE). Potrebujeme stimuly na prekonanie prekážok, ktoré spôsobujú oneskorenie 
pri tvorbe novej infraštruktúry dovozu a vývozu elektrickej energie. Agentúra by preto 
mala vždy konať aj s ohľadom na regionálny rozmer.

VI - Vlastníctvo tretích krajín

26. V oblasti elektrickej energie by záujmy členských štátov a európske záujmy mali 
nepochybne zohrávať kľúčovú úlohu najmä v súvislosti s otázkou bezpečnosti 
dodávok. Treba však objasniť jednak to, ako by tento bod ovplyvnil súčasné investície 
tretích krajín do prenosových sústav EÚ, a jednak obmedzenie spoločného 
investičného fondu na skupovanie nevyužívanej infraštruktúry ako výsledok 
požiadaviek oddelenia vlastníctva. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že v oblasti 
vlastníctva infraštruktúry uprednostňuje väčšinový podiel verejného sektora.
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