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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje návrh 
dôležitého právneho predpisu.

Smernica by mala zabezpečiť maximálne využitie flexibilných trhových mechanizmov 
s cieľom dosiahnuť ambiciózne ciele v súvislosti s podielom energie z obnoviteľných zdrojov 
(EOZ) na celkovej spotrebe energie.

Faktory, ktoré majú vplyv na energetické odvetvie – v krátkosti len niektoré z nich – dopyt, 
ponuka, vzácnosť zdrojov a ich racionálne a účinné riadenie, účinky na životné prostredie 
a klimatické výkyvy, spôsobujú potrebu alternatívnej výroby energie a jej integráciu do 
energetickej rozvodnej sústavy. Technológie pre obnoviteľnú energiu poskytujú prínos v boji 
s nedostatkom pôvodných fosílnych palív a prispievajú k vyrovnanému hospodárskemu 
rozvoju z dlhodobého hľadiska. Snahy harmonizovať a zosúladiť energetické politiky na 
úrovni EÚ sa javia ako komplexné a vyžadujú si zásadnú podporu a investície.
Zainteresované strany obhajujú jasné, konzistentné a harmonizované spoločné politiky 
zamerané na odstránenie nedokonalostí vyplývajúcich z niektorých vnútroštátnych noriem, 
nariadení a postupov.

Podnetom v rozvoji trhu s obnoviteľnou energiou je vytvorenie osobitných nástrojov 
finančnej podpory. Myšlienka európskeho trhu záruk pôvodu (trh ZP) poskytuje podporný 
mechanizmus, ktorý dopĺňa vnútroštátne systémy podpory, pričom zabezpečuje dodržiavanie 
záväzkov v rámci vnútroštátneho podporného rámca, zameriava sa na vnútroštátne orgány pre 
osobitné lokálne zariadenia pre EOZ, rozvíja EOZ za súčasnej minimalizácie dosahu na 
vnútroštátny rozpočet a na Európskej úrovni rozvíja EOZ cestou najnižších nákladov vďaka 
účinnému fungovaniu trhu.

Navrhovaná smernica má zabezpečiť správne fungovanie tohto podporného mechanizmu.

Preto sa predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zaviesť niektoré potrebné 
predpoklady na vznik dobre fungujúceho trhu ZP, ktorého preskúmanie by sa malo uskutočniť 
v blízkej budúcnosti.  
Systém ZP by mohol zahŕňať všetky obnoviteľné zdroje. Rozdielne typy ZP (pre elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov (E-EOZ), obnoviteľné kúrenie a chladenie (K-EOZ) 
a energia z obnoviteľných zdrojov pre dopravu (D-EOZ)) by mali byť vzájomne vymeniteľné 
a malo by sa s nimi obchodovať na trhu. Trh ZP by mal byť podľa možnosti nástrojom 
merania podielu EOZ rôznych členských štátov, celkových hodnôt v rámci sektorov 
v členskom štáte (elektrická energia, kúrenie a chladenie, doprava) a možného rozdelenia 
záväzkov medzi rovnaké sektory, napríklad dopravný sektor by mohol financovať rozvoj 
E-EOZ prostredníctvom nákupu ZP zo sektoru elektrickej energie na splnenie svojich 
záväzkov.

Ambiciózny európsky cieľ EOZ možno dosiahnuť v prípade, že smernica dôkladne odstráni 
prekážky rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov a jej integráciu do energetickej rozvodnej 
sústavy pri primeranom zohľadnení fyzickej kapacity siete. Bezpečnosť dodávok – dôležitý 
prvok celkového energetického reťazca – a komplexné vzájomné pôsobenie v hraniciach 
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prenosovej sústavy by mali spôsobiť, že sa úsilie zameria na zachovanie prívodu energie 
z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom sofistikovaných mechanizmov umiestnenia 
konvenčných zariadení na výrobu energie.

Domnienku, že výroba energie z E-EOZ je nákladnejšia než výroba energie z iných zdrojov 
než E-EOZ, je potrebné zvážiť s cieľom odlišovať dodatočné priame náklady na výrobu 
elektrickej energie od dodatočných nepriamych nákladov súvisiacich s výstavbou potrebnej 
infraštruktúry prenosovej a distribučnej siete.

Na vnútroštátnej úrovni si rozvoj E-EOZ vyžaduje dodatočné lokálne investície do prepojení 
sietí, rozšírení sietí a ich posilnení.

Je potrebné zvládnuť dlhé časové intervaly na plánovanie, udeľovanie licencií a výstavbu 
novej energetickej infraštruktúry a malo by sa podľa možnosti uvažovať o ich zjednodušení 
a skrátení. Na európskej úrovni by sa mali podporiť investície do potrebnej infraštruktúry 
cezhraničnej prepravnej siete.

Pre potenciál E-EOZ dostupný v oblastiach, ktoré sú iné než oblasti spotreby, je potrebná 
nová infraštruktúra siete s cieľom premiestniť veľké toky energie z miest výroby E-EOZ do 
miest spotreby.

Navyše, ako bolo už vyššie uvedené, rozvoj EOZ spôsobuje priame i nepriame náklady (napr. 
posilnenie energetickej siete, atď.). Dobre fungujúci trh ZP by mal veľkou mierou prispievať 
k minimalizácii dodatočných priamych nákladov. Na druhej strane si dodatočné nepriame 
náklady vyžadujú osobitné podporné ustanovenia, ktoré sú zložité na to, aby ich riešil trh ZP.
V súlade so zásadou solidarity by sa malo uvažovať o väčšom využití kohézneho fondu, 
európskeho regionálneho rozvojového fondu alebo o vytvorení fondu EÚ pre EOZ.

Alternatívne zdroje energie nie sú všeliekom a samotné nevystačia na nastolenie rovnováhy 
ponuky a dopytu. Ich rozvoj však prispeje k udržateľnosti a kvalite života. Konzistentná 
energetická politika bude z dlhodobého hľadiska prinášať plody a synergia politík má zásadný 
význam.

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:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Náklady na pripojenie nových (30) Náklady na pripojenie nových 
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výrobcov elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete 
elektrickej energie by mali byť objektívne, 
transparentné a nediskriminačné a mali by 
náležite zohľadňovať výhody, ktoré pre 
sieť prinesú začlenené výrobné zariadenia.

výrobcov elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete 
elektrickej energie by mali byť objektívne, 
transparentné a nediskriminačné a mali by 
náležite zohľadňovať výhody, ktoré pre 
sieť prinesú začlenené výrobné zariadenia. 
Tieto náklady nesie výrobca, ktorý podáva 
žiadosť.

Or. en

Odôvodnenie

Zásady transparentnosti, objektivity a nediskriminácie, ako aj zásada hospodárnosti sú 
nevyhnutné na účinné fungovanie európskeho trhu s elektrickou energiou. Pripojenia do siete 
(„cieľový úsek“) predstavujú prínos výlučne pre príslušného výrobcu, ktorý sa nemusí 
zaoberať ostatnými zákazníkmi siete. Navyše náklady na pripojenie nových výrobcov závisia 
hlavne od umiestnenia výrobných zariadení, ktoré určuje výrobca. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Za určitých okolností nie je možné 
úplne zaručiť prenos a distribúciu 
elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov energie bez 
vplyvu na spoľahlivosť a bezpečnosť 
systému rozvodnej siete. Za týchto 
okolností môže byť vhodné týmto 
výrobcom poskytnúť finančné 
kompenzácie.

(31) Za určitých okolností nie je možné 
úplne zaručiť prenos a distribúciu 
elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov energie bez 
vplyvu na spoľahlivosť a bezpečnosť 
systému rozvodnej siete. Za týchto 
okolností môže byť vhodné obmedziť 
prívod elektrickej energie bez finančnej 
kompenzácie.

Or. en

Odôvodnenie

Prenos a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov limituje fyzická kapacita siete. Preto sa 
za určitých okolností musí takáto výroba obmedziť s cieľom zohľadniť fyzické obmedzenia 
siete. Toto obmedzenie je dôsledkom Kirchhoffových zákonov. Zníženie výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov by malo ísť na náklady výrobcu. Rovnakým spôsobom sa to rieši pri 
konvenčných elektrárňach. Prípadné kompenzácie nie sú opodstatnené.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Vzájomné prepojenie krajín uľahčuje 
začlenenie elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov. Okrem 
vyrovnania rozdielov môže prepojenie 
znížiť náklady na vyrovnávanie, podporiť 
skutočnú hospodársku súťaž prinášajúcu 
nižšie ceny a stimulovať rozvoj sietí. 
Spoločné a optimálne využitie prenosovej 
kapacity by mohlo pomôcť vylúčiť 
nadmerné vytváranie infraštruktúr.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto koncepcia je nesprávna. Rozdiely sa musia riešiť v rámci riadiaceho panelu, pričom 
štruktúra panelov tvorí súčasť vzájomne prepojenej energetickej sústavy. Vyrovnávanie 
rozdielov v energetickej sieti sa uskutočňuje hlavne na miestnej úrovni. Ak sa uplatňuje na 
dlhé vzdialenosti, je nutné rezervovať voľnú kapacitu, pretože nemožno predpovedať 
vyrovnávanie v núdzových situáciách. Rozvoj siete vychádza okrem iného z investičných 
stimulov. Pre povinnosť uskutočňovať prenos elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 
musia prevádzkovatelia posilniť sieť pre prípad dosiahnutia hraničnej hodnoty tohto prívodu 
elektrickej energie. Tento vývoj je preto potrebné správne odhadnúť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú nevyhnutné 
opatrenia na rozvoj infraštruktúry 
rozvodnej siete s cieľom prispôsobiť ju na 
ďalší rozvoj výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov vrátane 
prepojovacích vedení medzi členskými 

1. Členské štáty prijímajú nevyhnutné 
opatrenia na rozvoj infraštruktúry 
rozvodnej siete a poskytujú na to stimuly
s cieľom prispôsobiť ju na ďalší rozvoj 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov vrátane prepojovacích vedení 
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štátmi. medzi členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa siete zabezpečovať najúčinnejšiu topológiu siete 
s cieľom zaistiť dodávky na vnútroštátny trh.  Vzhľadom na efektivitu, ktorú musí posúdiť 
vnútroštátny regulačný orgán, prevádzkovatelia z toho profitujú. Dodatočné vzájomné 
prepojenie podporí obchod. Tieto výhody však musí uznať regulačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby to malo dosah na udržanie 
spoľahlivosti a bezpečnosti rozvodnej 
siete, členské štáty zabezpečujú, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy a 
prevádzkovatelia distribučnej sústavy 
zaručili na svojom území prenos a 
distribúciu elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov energie. Členské 
štáty tiež poskytujú prednostný prístup 
k rozvodnej sieti elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 
energie. Pokiaľ to povoľuje bezpečnosť 
vnútroštátnej elektrickej sústavy, 
prevádzkovatelia prenosových sústav 
uprednostňujú pri využití zariadení 
vyrábajúcich elektrickú energiu zariadenia, 
ktoré vyrábajú elektrickú energiu z 
obnoviteľných zdrojov energie.

2. Bez toho, aby to malo dosah na udržanie 
spoľahlivosti a bezpečnosti rozvodnej 
siete, členské štáty zabezpečujú, aby 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
a prevádzkovatelia distribučnej sústavy 
mali povinnosť na svojom území 
uskutočňovať prenos a distribúciu 
elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov energie. Členské 
štáty tiež poskytujú prednostný prístup 
k rozvodnej sieti elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 
energie. Pokiaľ to povoľuje bezpečnosť 
vnútroštátnej elektrickej sústavy, 
prevádzkovatelia prenosových sústav 
uprednostňujú pri využití zariadení 
vyrábajúcich elektrickú energiu zariadenia, 
ktoré vyrábajú elektrickú energiu 
z obnoviteľných zdrojov energie alebo 
zariadenia s kombinovanou výrobou tepla 
a energie (CHP). Členské štáty môžu 
prijať pravidlá na zníženie prívodu 
elektrickej energie vyrábanej 
zariadeniami využívajúcimi energiu 
z obnoviteľných zdrojov alebo 
zariadeniami CHP v prípade kritických 
situácií, napr. prekročenie kapacity.
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Or. en

Odôvodnenie

So zariadeniami vyrábajúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov a zariadeniami CHP sa musí 
zaobchádzať rovnako. S cieľom podporiť prívod elektrickej energie z týchto zdrojov sa od 
prevádzkovateľov žiada, aby ich uprednostňovali. No z hľadiska bezpečnosti dodávok to nie je 
možné zaručiť za každých okolností. Musia existovať jasné pravidlá obmedzenia prívodu 
elektrickej energie z týchto zdrojov s cieľom zabrániť kritickým situáciám v sieti 
a i prekročeniu kapacity a nájsť rovnováhu v hospodárskej súťaži medzi výrobcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty vyžadujú od 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy a od 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, aby 
stanovili a uverejnili svoje štandardné 
pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia 
nákladov na technické úpravy, akými sú 
napríklad pripojenia do rozvodnej siete 
a jej posilnenie, ktoré sú potrebné na 
začlenenie nových výrobcov dodávajúcich 
elektrickú energiu vyrábanú z 
obnoviteľných zdrojov energie do 
prepojenej rozvodnej siete.

3. Členské štáty vyžadujú od 
prevádzkovateľov prenosovej sústavy a od 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, aby 
stanovili a uverejnili svoje štandardné 
pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia 
nákladov na technické úpravy, akými sú 
napríklad pripojenia do rozvodnej siete 
a jej posilnenie, ktoré sú potrebné na 
začlenenie nových výrobcov dodávajúcich 
elektrickú energiu vyrábanú 
z obnoviteľných zdrojov energie do 
prepojenej rozvodnej siete. Náklady na 
pripojenie do siete („cieľový úsek“) musí 
niesť výrobca.

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia siete musia určiť najvhodnejší bod pripojenia na základe technických 
predpokladov.  „Cieľový úsek“ slúži výlučne výrobcovi. Preto by sa to vzhľadom na pravidlá 
pre konvenčných výrobcov malo vzťahovať na zariadenia vyrábajúce energiu z obnoviteľných 
zdrojov i na zariadenia CHP. Ak výrobca z akýchkoľvek dôvodov uzavrie výrobné zariadenie, 
z „cieľového úseku“ sa stane mŕtvy kapitál. Preto musí byť súčasťou obchodného plánu 
výrobcu a náklady naň nesmú niesť ostatní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vo vhodných prípadoch členské štáty 
môžu požadovať od prevádzkovateľov 
prenosových sústav a od prevádzkovateľov 
distribučných sústav, aby úplne alebo 
čiastočne znášali náklady uvedené v 
odseku 3. Členské štáty preskúmajú a 
prijmú opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na 
zlepšenie rámcov a pravidiel týkajúcich sa 
znášania a rozdelenia nákladov uvedených 
v odseku 3 najneskôr do 30. júna 2011 (a 
po tejto lehote každé dva roky) s cieľom 
zaistiť začlenenie nových výrobcov, ako sa 
uvádza v odseku 3.

4. Vo vhodných prípadoch členské štáty 
môžu požadovať od prevádzkovateľov 
prenosových sústav a od prevádzkovateľov 
distribučných sústav, aby úplne alebo 
čiastočne znášali náklady na potrebné
posilnenie siete uvedené v odseku 3. Tieto 
náklady sa môžu začleniť do sieťových 
taríf prevádzkovateľa a nesmú byť 
súčasťou žiadnej stimulačnej regulácie. 
Členské štáty preskúmajú a prijmú 
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na 
zlepšenie rámcov a pravidiel týkajúcich sa 
znášania a rozdelenia nákladov uvedených 
v odseku 3 najneskôr do 30. júna 2011 
(a po tejto lehote každé dva roky) s cieľom 
zaistiť začlenenie nových výrobcov, ako sa 
uvádza v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ak z politickej vôle subvencovať určité zdroje vyplynú dodatočné investičné potreby pre 
prevádzkovateľa siete, tieto náklady sa musia uznať nezávisle od aktuálnej stimulačnej 
regulácie. Keďže realizačný systém prevádzkovateľa siete musí byť účinný, odporúča sa 
kontrola ex ante zo strany regulačného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Rozdelenie nákladov uvedené v ods. 3 sa 
zabezpečuje prostredníctvom mechanizmu 
založeného na objektívnych, 
transparentných a nediskriminačných 
kritériách, berúc do úvahy výhody, ktoré z 
týchto pripojení vzniknú pôvodne a 

6. Rozdelenie nákladov uvedené v ods. 3 
a 4 sa zabezpečuje prostredníctvom 
mechanizmu založeného na objektívnych, 
transparentných a nediskriminačných 
kritériách, berúc do úvahy výhody, ktoré z 
týchto pripojení vzniknú pôvodne a 
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následne pripojeným výrobcom, ako aj 
prevádzkovateľom prenosových sústav a 
prevádzkovateľom distribučných sústav. 

následne pripojeným výrobcom, ako aj 
prevádzkovateľom prenosových sústav a 
prevádzkovateľom distribučných sústav. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Obnoviteľné zdroje energie sa 
zvyčajne nachádzajú v odľahlých 
oblastiach s obmedzeným zaťažením, 
a preto iba malou mierou prispievajú 
k bezpečnosti dodávok. Preto musia 
členské štáty zabezpečiť, že sa bezpečnosť 
dodávok v systémoch s vysokým prívodom 
energie z obnoviteľných zdrojov zachová 
prostredníctvom sofistikovaných 
mechanizmov umiestnenia konvenčných 
zariadení na výrobu energie.

Or. en

Odôvodnenie

Z technického hľadiska efektivity sa odporúča umiestňovať elektrárne čo najbližšie k miestu 
odbytu (zaťaženie). Inak sa neprimerane zvyšujú straty a komplikuje sa kontrola napätia. 
Existujú tri základné zdroje, ktoré nemožno transportovať: lignit, voda a vietor. Preto je 
potrebné prijať alokačný systém na umiestňovanie konvenčných zariadení na výrobu energie 
s cieľom zachovať bezpečný prevádzkový systém a minimalizovať dodatočnú sieťovú 
infraštruktúru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14a
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Vytvorenie fondu EÚ pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov

V súlade so zásadou solidarity sa vytvára 
fond EÚ pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov. Fond EÚ pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov sa využíva na 
účely:
a) financovania stimulačných opatrení 
pre energiu z obnoviteľných zdrojov, 
napríklad financovanie osobitných 
nepriamych nákladov v súvislosti 
s rozvojom elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov (napr. posilnenie 
siete) a
b) financovania cezhraničnej 
infraštruktúry umožňujúcej presun 
veľkých energetických tokov z jedného 
členského štátu do druhého.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj EOZ zahŕňa nepriame i priame náklady a tieto si žiadajú osobitné systémy podpory, 
ktoré by s ťažkosťou riešil samotný trh ZP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do 31. marca 
2010. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou do ... 1. Bulharsko 
a Rumunsko dosiahnu súlad s touto 
smernicou do ... 2. Členské štáty Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.
1Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.
2Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
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smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Nový harmonogram odráža obavy členských štátov v súvislosti s rozumnou lehotou na 
transpozíciu. Pre najnovšie členské štáty, Bulharsko a Rumunsko, by táto lehota mala byť 
dlhšia z dôvodu dlhšej doby transpozície.
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