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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Európskej komisie na tretiu legislatívnu liberalizáciu energetického balíka sa 
sústreďuje na integráciu a dokončenie konkurenčného, transparentného a nediskriminačného 
jednotného trhu EÚ s energiou, založeného na solidarite. Na dosiahnutie týchto cieľov je 
potrebné, aby všetky zúčastnené strany pristupovali ku všetkým prekážkam s náležitou 
starostlivosťou a odstránili ich s cieľom urýchliť proces integrácie a harmonizácie. 

Predpokladá sa, že koncepty oddelenia vlastníctva a nezávislého prevádzkovateľa sústavy sú 
alternatívou, ktorá prispeje k lepšiemu prostrediu v oblasti hospodárskej súťaže a k zníženiu 
cien energie, ako aj k ľahšiemu vstupu nových účastníkov na trh – tento súbor faktorov je pre 
spotrebiteľov i hospodárstva kľúčový. Pri vypracovaní riešení je potrebné zohľadniť 
dostupnosť súčasných právnych rámcov 27 členských štátov, ako aj prekážky vyplývajúce z 
tohto stavu a riešenia by sa mali zakladať na empiricky overiteľných údajoch. Mali by sa 
ďalej podporovať možnosti dôležité na posilnenie regionálnej spolupráce a pre oblasť 
odhadov a plánovania investícií. V súvislosti s optimálnym využitím kapacity infraštruktúry 
a prepojenia treba brať do úvahy fakt, že ďalšie investovanie do sietí v niektorých prípadoch 
značne závisí od predchádzajúceho investičného portfólia. 

Návrh regulácie konkurenčných trhov s energiou by mal byť vyváženejší z hľadiska 
neporušovania základných zásad trhu a nemal by byť kontraproduktívny a poškodzovať 
likviditu trhu ani investičné zámery. Už existujú kontrolné mechanizmy, pretože zákon o 
hospodárskej súťaži bol schválený orgánmi na vnútroštátnej i európskej úrovni. Právomoc 
regulačných orgánov by nemala zasahovať do trhových mechanizmov a mala by 
zabezpečovať účinnú kontrolu nákladov podnikov v prospech spotrebiteľov. Správy 
spoločností môžu byť užitočné pre ďalší rozvoj trhu a zabezpečia transparentnosť. 

Potrebné sú pravidlá na spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulátormi a na harmonizáciu ich 
právomocí, ako aj posilnenie nezávislosti na vnútroštátnej úrovni.

Reštrukturalizácia energetického trhu na vnútroštátnej úrovni predpokladá úplnú nezávislosť a 
autonómiu prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) ako aspekt procesu, ktorý tak 
zabezpečí voľný a nediskriminačný prístup k sieti všetkým účastníkom trhu. Rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými PPS má zásadný význam. 

Okrem toho je potrebná širšia spolupráca PPS v rámci Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosových sústav (ENTSO). Rozšírenie alebo zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry, ako aj 
ďalšiu integráciu európskych energetických trhov možno dosiahnuť prostredníctvom takejto 
bázy vhodnej na koordináciu súčasných a budúcich investícií do sietí, aby sa regionálne trhy 
stali súdržnejšími. 

Je potrebné brať do úvahy, že príjem z riadenia v prípade preťaženia sa prevažne používa na 
zníženie vnútroštátnych taríf. Každá zmena tohto postupu by mohla mať za následok nárast 
taríf v sieťach. 

V rozhodovaní by sa mala pozornosť sústrediť na skutočnosť, že v celej Európe je 
elementárny nedostatok v alokovaní výrobných kapacít. Ak sa navrhne dômyselný systém 
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alokácie výroby, mohli by sa ušetriť finančné prostriedky, ktoré by sa previedli na posilnenie 
siete. Vyriešili by sa problémy preťažovania a národné hospodárstva by mohli lepšie 
prosperovať.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 úvodná časť (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
prijme:

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu:

Odôvodnenie

Smernica poskytuje príliš široké právomoci Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových 
sústav tým, že ju poveruje prijatím technických a trhových predpisov. Predtým, než budú 
prijaté, musia sa však uskutočniť rozsiahle konzultácie, aby sa zabezpečilo, že sa primerane 
zohľadnia stanoviská účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

(a) technické a trhové predpisy v oblastiach 
uvedených v odseku 3;

(a) po konzultáciách s príslušnými 
zúčastnenými stranami pripraví a navrhne 
technické a trhové predpisy v oblastiach 
uvedených v odseku 3;

Odôvodnenie

Smernica poskytuje príliš široké právomoci Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových 
sústav tým, že ju poveruje prijatím technických a trhových predpisov. Predtým, než budú 
prijaté, musia sa však uskutočniť rozsiahle konzultácie, aby sa zabezpečilo, že sa primerane 
                                               
1 Zatiaľ nepublikované v Ú. v.
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zohľadnia stanoviská účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno (b) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

(b) spoločné nástroje pre prevádzku siete a 
plány výskumu; 

(b) prijme spoločné nástroje pre prevádzku 
siete a plány výskumu;

Odôvodnenie

Smernica poskytuje príliš široké právomoci Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových 
sústav tým, že ju poveruje prijatím technických a trhových predpisov. Predtým, než budú 
prijaté, musia sa však uskutočniť rozsiahle konzultácie, aby sa zabezpečilo, že sa primerane 
zohľadnia stanoviská účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1, BOD 3

Článok 2c odsek 1 písmeno (c) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

(c) 10-ročný investičný plán obsahujúci 
výhľad primeranosti výroby, raz za dva 
roky;

(c) prijme a zverejní 10-ročný investičný 
plán obsahujúci výhľad primeranosti výroby, 
raz za dva roky;

Odôvodnenie

Smernica poskytuje príliš široké právomoci Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových 
sústav tým, že ju poveruje prijatím technických a trhových predpisov. Predtým, než budú 
prijaté, musia sa však uskutočniť rozsiahle konzultácie, aby sa zabezpečilo, že sa primerane 
zohľadnia stanoviská účastníkov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2c odsek 3 písmeno (g) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

(g) pravidlá obchodovania; (g) pravidlá obchodovania, ktoré sa týkajú 
siete;

Odôvodnenie

Nie je úlohou Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav vytvárať napr. 
štandardizované obchodné zmluvy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1, BOD 3

Článok 2c odsek 5 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

5. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
každé dva roky uverejní 10-ročný plán 
investícií do siete pre celé Spoločenstvo. 
Tento plán investícií obsahuje modelovanie 
integrovanej siete, rozvojový scenár, správu 
o primeranosti výroby a hodnotenie 
prispôsobivosti sústavy. Investičný plán 
vychádza najmä z vnútroštátnych 
investičných plánov a usmernení pre 
transeurópske energetické siete v súlade 
s rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1364/2006/ES. V investičnom pláne 
sa uvádzajú medzery v investíciách, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú kapacitu.

5. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
každé dva roky uverejní 10-ročný plán 
investícií do siete pre celé Spoločenstvo. 
Tento plán investícií obsahuje modelovanie 
integrovanej siete, rozvojový scenár, správu 
o primeranosti výroby a hodnotenie 
prispôsobivosti sústavy. Investičný plán 
vychádza prinajmenšom z vnútroštátnych 
investičných plánov, z regionálnych 
investičných plánov podľa článku 2h ods. 1
a usmernení pre transeurópske energetické 
siete v súlade s rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES.
V investičnom pláne sa uvádzajú medzery 
v investíciách, najmä pokiaľ ide o 
cezhraničnú kapacitu.

Odôvodnenie

10-ročný plán investícií do siete pre celé Spoločenstvo, ktorý má zverejniť Európska sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav, by mal zahrnúť regionálny rozmer trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2h odsek 1 pododsek 1 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

1. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nadviažu regionálnu spoluprácu v rámci 
Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
s cieľom podieľať sa na úlohách uvedených 
v článku 2c ods. 1. Predovšetkým každé dva 
roky uverejňujú regionálny investičný plán 
a môžu prijať investičné rozhodnutia 
založené na regionálnom investičnom pláne.

1. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
nadviažu regionálnu spoluprácu v rámci 
Európskej siete prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
s cieľom podieľať sa na úlohách uvedených 
v článku 2c ods. 1. Predovšetkým poskytujú 
informácie o svojich plánoch rozvoja, každé 
dva roky uverejňujú regionálny investičný 
plán a posúdia investovanie založené na 
regionálnom investičnom pláne.

Odôvodnenie

Koordinácia investičného plánovania ako hlavný pilier stratégie. Pri plánovaní programu možno 
zvážiť eventuálne zlepšovanie existujúcich prepojení. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2h odsek 2 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

2. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
podporujú prevádzkové mechanizmy s 
cieľom zabezpečenia optimálneho riadenia 
siete a podpory rozvoja výmen energie, 
prideľovanie cezhraničnej kapacity 
prostredníctvom implicitných aukcií 
a integráciu vyrovnávajúcich a rezervných 
energetických mechanizmov.

2. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
podporujú spoločné služby a prevádzkové 
mechanizmy s cieľom uľahčenia správneho 
fungovania a zabezpečenia optimálneho 
riadenia siete a podpory rozvoja výmen 
energie, prideľovanie cezhraničnej kapacity, 
ako aj budúceho vývozu elektriny
prostredníctvom implicitných a explicitných
aukcií, otvorených všetkým oprávneným 
účastníkom trhu, a integráciu 
vyrovnávajúcich a rezervných energetických 
mechanizmov.

Odôvodnenie

Prístup k prepojovacej kapacite by sa mal byť optimalizovaný prostredníctvom ročných, 
mesačných a denných tendrov na hraniciach. Malo by sa tak urobiť, aby sa vyriešili 
obmedzenia spôsobené vysokými tranzitnými tokmi cez prepojovacie vedenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 2h odsek 3 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

3. Komisia môže vymedziť zemepisnú 
oblasť, ktorú pokryje každá štruktúra 
regionálnej spolupráce. Toto opatrenie 
určené na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.

3. Regionálna spolupráca by sa nemala 
obmedziť na zemepisnú oblasť vymedzenú 
Komisiou, ktorú pokryje každá štruktúra 
regionálnej spolupráce . Toto opatrenie 
určené na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.

Na tento účel Komisia môže konzultovať 
Európsku sieť prevádzkovateľov 
prenosovej sústavy pre elektrickú energiu 
a agentúru.

Odôvodnenie

Prístup k prepojovacej kapacite by sa mal byť optimalizovaný prostredníctvom ročných, 
mesačných a denných tendrov na hraniciach. Malo by sa tak urobiť, aby sa vyriešili 
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obmedzenia spôsobené vysokými tranzitnými tokmi cez prepojovacie vedenia. Obmedzovanie 
geografického rozsahu by mohlo postaviť bariéry voľnému obchodu s elektrickou energiou 
na integrovanom trhu s elektrinou, ktorý sa snažíme dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO (B)

Článok 5 odsek 4 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

4. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
uverejnia príslušné údaje o predpokladanom 
a skutočnom dopyte, o dostupnosti 
a skutočnom využívaní aktív týkajúcich sa 
výroby a zaťaženia, o dostupnosti a využití 
siete a prepojovacích vedení, a o 
vyrovnávajúcej elektrickej energii 
a rezervnej kapacite.

4. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
uverejnia príslušné údaje o predpokladanom 
a skutočnom dopyte, o dostupnosti 
a skutočnom využívaní aktív týkajúcich sa 
výroby a zaťaženia, o dostupnosti a využití
siete a prepojovacích vedení, a o 
vyrovnávajúcej elektrickej energii 
a rezervnej kapacite. S jednotlivými údajmi 
o výrobcoch a zaťažení sa však bude 
zaobchádzať ako s dôvernými. Údaje, ktoré 
sa vzťahujú na prenosovú sieť, sa 
nezverejnia, ak si to vyžiada ochrana 
najdôležitejšej infraštruktúry.

Odôvodnenie

Je prakticky nemožné uchovávať všetky informácie potrebné na overovanie všetkých 
dispečerských rozhodnutí a ponukového správania pri výmene energie. Okrem toho podľa 
navrhnutého ustanovenia by sa rozdielne zaobchádzalo s výrobnými spoločnosťami 
a nezávislými obchodníkmi, keby sa len od výrobných spoločností požadovalo , aby 
uchovávali k dispozícii pre regulátorov informácie potrebné na overovanie ich ponukového 
správania a operačných dispečerských rozhodnutí. Takéto nesúmerné zaobchádzanie sa 
nezdá byť opodstatnené. Je potrebné zvážiť dôvernosť vyhradených informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 4 PÍSMENO (B)

Článok 5 odsek 6 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

6. Výrobné spoločnosti, ktoré vlastnia alebo 
prevádzkujú výrobné aktíva, z ktorých jedno 
má inštalovaný výkon minimálne 250 MW, 
uchovávajú k dispozícii národného 
regulačného orgánu, národného orgánu 
hospodárskej súťaže a Komisie po dobu 
piatich rokov pre každú prevádzku všetky 
hodinové údaje, ktoré sú potrebné na 
overovanie všetkých dispečerských 

6. Výrobné spoločnosti, ktoré vlastnia alebo 
prevádzkujú výrobné aktíva, z ktorých jedno 
má inštalovaný výkon minimálne 250 MW, 
uchovávajú k dispozícii národného 
regulačného orgánu, národného orgánu 
hospodárskej súťaže a Komisie po dobu 
piatich rokov všetky hodinové údaje pre 
všetky prevádzky, ktoré majú inštalovaný 
výkon minimálne 250 MWe. Informácie pre 
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rozhodnutí a ponukového správania pri 
výmene energie, aukcií prepojení siete, 
rezervných trhov a trhov OTC. Informácie 
pre každú prevádzku a na každú hodinu, 
ktoré sa majú uchovávať, obsahujú okrem 
iného údaje o dostupnej výrobnej kapacite 
a viazaných rezervách, vrátane 
rozmiestnenia týchto viazaných rezerv na 
úrovni prevádzky v čase realizácie ponuky 
a v čase výroby.

každú prevádzku a na každú hodinu, ktoré sa 
majú uchovávať, obsahujú údaje o dostupnej 
výrobnej kapacite a viazaných rezervách. 

Odôvodnenie

Je prakticky nemožné uchovávať všetky informácie potrebné na overovanie všetkých 
dispečerských rozhodnutí a ponukového správania pri výmene energie. Okrem toho podľa 
navrhnutého ustanovenia by sa rozdielne zaobchádzalo s výrobnými spoločnosťami 
a nezávislými obchodníkmi, keby sa požadovalo len od výrobných spoločností, aby uchovávali 
k dispozícii pre regulátorov informácie potrebné na overovanie ich ponukového správania 
a operačných dispečerských rozhodnutí. Takéto nesúmerné zaobchádzanie sa nezdá byť 
odôvodnené. Je potrebné zvážiť dôvernosť vyhradených informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 úvodná časť (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

"6. Všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia 
prepojovacích vedení sa použijú na tieto 
účely v poradí podľa priority:

6. Všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia 
prepojovacích vedení sa použijú na tieto 
účely bez akéhokoľvek poradia priority:

Odôvodnenie

V súčasnosti prevádzkovatelia prenosovej sústavy používajú príjem z riadenia v prípade 
preťaženia prevažne na zníženie vnútroštátnych sadzieb. Každá zmena bude mať za následok 
nárast sieťových taríf.

Navyše zaviazanie prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby financovali nové prepojovacie 
kapacity z príjmu z akcií, bude prekážať primeranej návratnosti ich investícií. Inak 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy nemajú žiadny stimul na budovanie nových 
prepojovacích kapacít. Bolo by to v rozpore s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice 2005/89 (o 
bezpečnosti dodávok elektrickej energie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 písmeno (ba) (nové) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)
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ba) ako príjem, ktorý má byť zohľadnený 
regulačnými úradmi pri odsúhlasovaní 
metódy výpočtu sieťových taríf a/alebo pri 
hodnotení, či by tarify mali byť zmenené;

Odôvodnenie

V súčasnosti prevádzkovatelia prenosovej sústavy používajú príjem z riadenia v prípade 
preťaženia prevažne na zníženie vnútroštátnych sadzieb. Každá zmena bude mať za následok 
nárast sieťových taríf. 

Navyše zaviazanie prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby financovali nové prepojovacie 
kapacity z príjmu z akcií, bude prekážať primeranej návratnosti ich investícií. Inak 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy nemajú žiadny stimul na budovanie nových 
prepojovacích kapacít. Bolo by to v rozpore s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice 2005/89 (o 
bezpečnosti dodávok elektrickej energie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 7 odsek 1 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

(a) investícia musí podporiť súťaž v dodávke 
elektrickej energie; 

(a) investícia musí podporiť súťaž v dodávke 
elektrickej energie; musí posilniť aj 
regionálnu stabilitu poskytnutím nových 
prepravných možností pre rastúce trhy 
i trhy s deficitom, ktorým treba poskytnúť 
bezpečné dodávky energie; obmedzenia 
v súvislosti s prenosom by mohli vzniknúť 
v dôsledku osobitného usporiadania siete, 
ktoré by sa malo zohľadniť ako dôležité pre 
rozvoj a alebo lepšiu obsluhu;

Odôvodnenie

Vyváženie portfólia dodávok energie a investovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 7

Článok 7a odsek 1 (nariadenie (ES) č. 1228/2003)

Členské štáty s cieľom uľahčiť vývoj dobre 
fungujúcich a transparentných 
cezhraničných maloobchodných trhov na 
regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva 
zabezpečia, aby sa úlohy a povinnosti

Členské štáty s cieľom uľahčiť vývoj dobre 
fungujúcich a transparentných 
cezhraničných maloobchodných trhov na 
regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva 
zabezpečia, aby sa úlohy a povinnosti 
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prevádzkovateľov prenosovej sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, 
dodávateľských podnikov a odberateľov 
a v prípade potreby ostatných účastníkov 
trhu zadefinovali vzhľadom na zmluvné 
dojednania, záväzok odberateľom, pravidlá 
výmeny informácií a vyrovnania, 
zodpovednosť za vlastníctvo údajov 
a odpočet. 

prevádzkovateľov prepravnej sústavy, 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, 
dodávateľských podnikov a odberateľov a v 
prípade potreby ostatných účastníkov trhu 
zadefinovali vzhľadom na zmluvné 
dojednania – vrátane dohôd o odbere, 
dohôd o lízingu alebo prenájme prenosovej 
sústavy, o jednotnej forme obchodovania, o 
strategických spojenectvách susediacich 
krajín – záväzok odberateľom vrátane
prognóz o kolísaní cien v prípade 
zatvorenia prevádzok alebo ich častí, 
pravidlá výmeny informácií a vyrovnania, 
zodpovednosť za vlastníctvo údajov a 
odpočet.

Odôvodnenie

Metódy sú trhové, pružné, aby sa dali prispôsobiť osobitným trhovým situáciám 
a predpokladaným vyhliadkam, prispievajú k bezpečnosti dodávok, transparentnosti činnosti 
a zodpovednosti účastníkov. Malo vy sa predvídať alternatívne využitie zdrojov a iných 
zariadení, aby sa v obdobiach najvyššieho dopytu zabezpečili účinné a bezpečné dodávky. 
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