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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu - zelenej 
knihe
(2006/2113(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Európska stratégia pre udržateľnú, 
konkurencieschopnú a bezpečnú energiu (KOM (2006)0105),

– so zreteľom na spoločný dokument Komisie a vysokého splnomocnenca o vonkajších 
hľadiskách energetickej politiky,

– so zreteľom na stanovisko prijaté v druhom čítaní dňa 8. marca 2005 k prijatiu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný 
plyn1,

– so zreteľom na stanovisko prijaté v prvom čítaní dňa 26. októbra 2005 k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá na 
poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných 
a energetických sietí a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2236/952,

– so zreteľom na stanovisko prijaté v druhom čítaní dňa 13. decembra 2005 k prijatiu
smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti konečného využitia 
energie a energetických službách a o zrušení smernice Rady 93/76/EHS3,

– so zreteľom na stanovisko prijaté v druhom čítaní dňa 4. apríla 2006 k prijatiu rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske 
energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 
1229/2003/ES4,

– so zreteľom na stanovisko zo dňa 18. mája 2006 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí 
Zmluvy o energetickom spoločenstve Európskym spoločenstvom5,

– so zreteľom na stanovisko zo dňa 16. novembra 2005 o návrhu nariadenia Rady
týkajúceho sa uplatňovania protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy aktu o podmienkach
pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, 
Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku6,

– so zreteľom na uznesenie zo dňa 16. novembra 2005 o využívaní finančných prostriedkov 
určených na odstavenie jadrových elektrární7,

– so zreteľom na stanovisko zo dňa 14. decembra 2004 o návrhu smernice Rady, ktorou sa 
členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných 

  
1 Ú. v. C 320E, 15.12.2005, s. 14.
2 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0403.
3 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0496.
4 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0118.
5 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0219.
6 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0429.
7 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0432.
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výrobkov (kodifikované znenie)1,
– so zreteľom na stanovisko prijaté v prvom čítaní dňa 5. júla 2005 k návrhu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok 
elektrickej energie a investícií do infraštruktúry2,

– so zreteľom na stanovisko zo dňa 5. júla 2006 o návrhu smernice Rady o dohľade 
a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva3,

- so zreteľom na uznesenie zo dňa 14. februára 2006 s odporúčaniami pre Komisiu 
týkajúcimi sa vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov energie4,

– so zreteľom na uznesenie zo dňa 29. septembra 2005 o podiele obnoviteľnej energie
v Európskej únii a návrhoch konkrétnych opatrení5,

– so zreteľom na uznesenie z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávky energie v Európskej 
únii6,

– so zreteľom na uznesenie z 1. júna 2006 na tému Zelená kniha o energetickej účinnosti 
alebo Menej znamená viac7,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo dňa 23. - 24. marca 2006, týkajúce 
sa schválenia zelenej knihy o energetickej politike pre Európu Európskou radou a zo dňa 
15. - 16. júna 2006, týkajúce sa spoločného dokumentu Komisie a vysokého 
splnomocnenca o vonkajších hľadiskách energetickej bezpečnosti,

– so zreteľom na diskusiu vo verejnej rozprave, ktorú na túto tému usporiadal Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku dňa 12. septembra 2006,

– so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu, podľa ktorej je energetika 
oblasťou so spoločnou právomocou s členskými štátmi,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 

pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj
(A6-0000/2006),

1. víta zelenú knihu Komisie o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú 
a bezpečnú energiu, zdôrazňuje však skutočnosť, že my v Európe musíme uznať, že sa 
nachádzame v úplne novej situácii vo vzťahu k energii, ktorá si vyžaduje vypracovanie 
európskej energetickej politiky, ktorá zabezpečí cenovo dostupnú energiu čo možno 
najviac z domácich zdrojov a zároveň chráni životné prostredie a bojuje proti 
klimatickým zmenám; domnieva sa, že energia by sa mala dodávať prostredníctvom 

  
1 Ú. v. C226E, 15.9.2005, s.22.
2 Ú. v. C157E, 6.7.2006, s.61.
3 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0300.
4 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0058.
5 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2005)0365.
6 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0110.
7 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0243.
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otvorených a spravodlivých trhov, ktoré však zohľadňujú potrebu zachovania 
konkurencieschopnosti z globálneho hľadiska;

Udržateľnosť
Klimatické zmeny
2. uznáva, že klimatické zmeny spôsobujú vážne problémy, ktoré si vyžadujú okamžité 

kroky EÚ a domnieva sa, že do roku 2050 musí absolútna väčšina energie EÚ pochádzať 
zo zdrojov bez obsahu uhlíka, a že preto existuje potreba určenia jasnej cestovnej mapy 
na dosiahnutie tohto cieľa:

a. vedúci predstavitelia EÚ by sa mali v priebehu budúceho roka dohodnúť na 
záväznom cieli pre úroveň CO2 v roku 2020 a orientačnom cieli pre úroveň CO2 
v roku 2050 v súlade s cieľom 2 °C. Komisia by mala navrhnúť zmenu systému
obchodovania s emisnými kvótami (ETS) vrátane úplného draženia kreditov ETS
počínajúc rokom 2012, pričom získané peniaze sa použijú na výskum a vývoj EÚ 
pre opatrenia v oblasti energetiky a energetickej účinnosti;

b. ETS by sa mala medzinárodne rozšíriť a mala by trvať 20 rokov;
c. ETS by mala na základe hodnotenia dosahu zahrnúť ďalšie sektory veľkých 

spotrebiteľov energie vrátane letectva a nákladnej dopravy;
d. mal by sa predložiť legislatívny návrh na zjednodušenie a sprehľadnenie 

metodológie, ktorá sa v súčasnosti používa pre ETS;
Výskum a vývoj
3. podporuje členské štáty, aby vytýčili stratégiu na spoločné využívanie vnútroštátnych 

rozpočtov pre výskum na úrovni EÚ, nad rámec siedmeho rámcového programu pre 
výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (RP7);

4. vyzýva Komisiu, aby vykonala energetický audit súčasných technologických platforiem;

5. žiada, aby bola časť finančných prostriedkov RP7 určených pre energetiku vyčlenená na 
analýzu sociálneho a hospodárskeho správania v súvislosti s energiou, a aby sa tieto 
finančné prostriedky prepojili s programom CIP a Európskou investičnou bankou;

Bezpečnosť dodávok
Energetická účinnosť
6. žiada Radu a Komisiu, aby určila energetickú účinnosť za prioritu v EÚ, ako nákladovo 

najúspornejšiu metódu znižovania dopytu po energii; nalieha na včasné uplatňovanie 
smerníc ES v tejto oblasti a nalieha na Komisiu, aby presadzovala svoje predchádzajúce 
uznesenia v tejto veci;

7. vyzýva predsedu Komisie, aby usporiadal stretnutie 30 najväčších miest v EÚ s cieľom 
navrhnúť hraničné iniciatívy na zníženie spotreby energie v mestských oblastiach 
spojené so stratégiou pre mestské plánovanie; domnieva sa, že vážne úsilie by sa malo 
vynaložiť na zvýšenie energie z kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie 
a chladenia a diaľkového vykurovania;

8. žiada Komisiu, aby ďalej skúmala inteligentné meranie a určovanie poplatkov;
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9. podporuje posun k energeticky najúčinnejším a najčistejším spôsobom dopravy, ktorý sa 
má dosiahnuť najmä prostredníctvom nových právnych predpisov a finančných stimulov 
na vnútroštátnej úrovni, vrátane zavedenia záväzných právnych predpisov 
v automobilovom priemysle; odporúča tiež vypracovanie stratégie na zníženie emisií 
v leteckej a lodnej doprave;

Sortiment energií
10. sa domnieva, že rozšírenie energetických zdrojov napomôže bezpečnosť dodávok;
11. navrhuje, aby EÚ ustanovila dlhodobý stály rámec politiky, ktorý investorom poskytne 

usmernenia vzhľadom nato, kde by mal trh investovať; domnieva sa, že tento rámec by 
mal obsahovať cieľ EÚ pre energetickú účinnosť predstavujúci najmenej 20 % zlepšenie 
do roku 2020, záväzné sektorové ciele pre obnoviteľné energie s cieľom dosiahnuť 25 % 
obnoviteľnej energie v primárnej energetike do roku 2020 a predvídateľnú cenu za CO2; 
domnieva sa tiež, že by mal existovať orientačný cieľ 50 % obnoviteľných energií do 
roku 2040;

12. súhlasí s potrebou zriadenia strategického prehľadu energií (SPE), dopĺňajúceho činnosť 
navrhovanej Európskej pozorovateľne dodávok energie, ktorý by nemal byť
samostatným orgánom a do pôsobnosti ktorého by mala patriť strategická analýza 
problémov, ktorým EÚ čelí v energetickom sektore;

13. podporuje Komisiu, aby použila SPE na vypracovanie vzorca umožňujúceho členským 
štátom analyzovať kompromisy medzi rôznymi možnosťami politík vzhľadom na 
životné prostredie, bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných 
miest a tým pomohla minimalizovať riziká; vyzýva Komisiu, aby vykonala podrobný 
rozbor dotácií a nákladov všetkých energetických zdrojov, vrátane internalizácie 
vonkajších vplyvov;

14. nalieha na Komisiu, aby vytvorila systematický prístup k výrobe, distribúcii a spotrebe 
biopalív, najmä tých, ktoré sa používajú v doprave a trvá tiež na potrebe zavedenia 
záväzných cieľov v tejto oblasti;

15. vyzýva Komisiu, aby uznala významnú úlohu fosílnych palív v strednodobom horizonte 
a žiada ju, aby uskutočnila ďalšie štúdie týkajúce sa zníženia intenzity oxidov uhlíka 
v nich a podporila ďalší vývoj úsporných metód zachytávania a skladovania uhlíka vo 
vzťahu k uhliu, plynu a rope a trvá na tom, aby do roku 2020 existovalo v EÚ desať 
veľkých funkčných ukážkových prevádzok;

16. vyzýva Komisiu, aby prepracovala návrh transeurópskych energetických sietí tak, aby sa 
zabezpečil spravodlivý prístup k rozvodným sieťam pre obnoviteľné zdroje energie; 
domnieva sa, že pobrežné veterné elektrárne by sa mali začleniť najprv do regionálnej 
siete a nakoniec do transeurópskej energetickej siete;

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla pružnejší výklad verejného prospechu odvodený 
z právnych predpisov EÚ pre životné prostredie v prípadoch, keď sa vývojom v oblasti 
energetiky môže dosiahnuť zníženie objemu oxidov uhlíka;

18. uznáva, že jadrová energia zostáva problematickou oblasťou a že každé rozhodnutie o jej 
rozvoji zostane zodpovednosťou členských štátov;
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Vonkajšie hľadiská
19. sa domnieva, že štruktúrovaná diskusia o postupe, akým bude EÚ jednohlasne hovoriť s 

tretími krajinami zvýši schopnosť EÚ rokovať s krajinami, ktoré vyrábajú a spotrebúvajú 
energiu, a že do takýchto rokovaní by mal byť zapojený aj vysoký splnomocnenec pre 
energetické otázky;

20. nalieha na členské štáty, aby v rámci posilnenej spolupráce s inštitúciami EÚ zostavili 
zoznam prioritných oblastí, v ktorých dosiahli dohodu o vonkajšej energetickej politike, 
okrem iného vrátane cieľov týkajúcich sa klimatických zmien, cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti a úspor energie, rozvoja obnoviteľných technológií, ľudských práv 
a spoločenského dialógu;

21. nalieha na Komisiu a na členské štáty, aby brali veľmi vážne reálne nebezpečenstvo 
nedostatku dodávok plynu z Ruska po roku 2010 v dôsledku nedostatočných investícií, 
nadmerného úniku a plytvania energiou na ruskom domácom trhu; nalieha na členské 
štáty, aby objasnili, že investície potrebného typu pravdepodobne neprídu bez lepšej 
bezpečnosti investícií, ktorú by zaručila len ratifikácia zmluvy o energetickej charte;

Jednotný trh s energiou a konkurencieschopnosť
22. vyzýva členské štáty, aby uznali, že súčasný model energetického trhu EÚ nefunguje 

a že v prístupe k novej energetickej skutočnosti sa nemôžeme spoliehať len na riešenia, 
ktoré poskytuje trh; sa domnieva, že na zabezpečenie vysokého stupňa energetickej 
nezávislosti, dlhodobej stability, účinnosti, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu 
a bezpečnosti dodávok je potrebný jasný politický rámec; zastáva názor, že na získanie 
riadne fungujúceho trhu sa musia lepšie definovať povinnosti vlád, regulačných orgánov 
a trhových subjektov;

23. blahoželá Komisii k prieskumu energetického sektora; vyzýva Komisiu, aby voči 
spoločnostiam porušujúcim pravidlá hospodárskej súťaže uplatňovala donucovacie 
opatrenia vrátane pokút;

24. podporuje Komisiu, aby stíhala členské štáty, ktoré nenáležite chránia vnútroštátne 
energetické subjekty s vedúcim postavením, alebo sa pokúšajú blokovať fúzie 
a akvizície;

25. zastáva názor, že osobitná povaha energetickej politiky by sa mala zohľadniť v politike 
hospodárskej súťaže, regulačných opatreniach a úsilí zameranom na lepšie 
presadzovanie pravidiel vnútorného trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky voči spoločnostiam, ktoré majú dlhodobé zmluvy, 
ktoré vedú k uzatváraniu trhov a pôsobia proti pravidlám Zmluvy o ES;

27. nalieha na Komisiu, aby podnikla ďalšie kroky na riešenie koncentrácií na 
dodávateľskom trhu s energiou;

28. navrhuje významné rozšírenie právomocí regulačných orgánov členských štátov, možno 
prostredníctvom ustanovenia spoločných pravidiel pre transparentnosť a zverejňovanie, 
minimálnych záväzných usmernení zahŕňajúcich nezávislosť, postupov menovania 
regulačných orgánov, transparentnosti a zodpovednosti; sa domnieva, že vnútroštátne 
energetické regulačné orgány by mali orgánom hospodárskej súťaže v členských štátoch 
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odporúčať, aby zabezpečili zákonnú povinnosť energetických spoločností poskytovať 
zákazníkom poradenstvo v oblasti úspor energie a stanovili minimálne investičné 
požiadavky;

29. žiada členské štáty, aby vnútroštátnym regulačným orgánom priznali právomoci 
schválené na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť im nástroje na zabezpečenie cezhraničného 
prenosu elektrickej energie a plynu, vrátane nediskriminačného prístupu k rozvodnej 
sieti, prenosových sadzieb, pridelenia kapacít, obstarávania riadenia preťaženia 
a prevádzky siete a jasného časového rozvrhu pre ponuky na trhu s energiou; zastáva 
názor, že ak k tomu nepríde do dvoch rokov, Komisia by mala pristúpiť k zriadeniu 
európskeho regulačného orgánu pre cezhraničné energetické spojenia;

30. vyzýva Komisiu, aby predložila právne predpisy, ktoré zabezpečia, že členské štáty 
dospejú k rozhodnutiu o udelení stavebného povolenia na hraniciach v lehote štyroch 
rokov, a že ak do konca tohto obdobia nepríde zamietavá odpoveď, stavebné povolenie 
by sa malo považovať za udelené;

31. vyzýva Komisiu, aby za prioritu určila ustanovenie fungujúceho regionálneho trhu 
s elektrickou energiou do roku 2008, a aby určila ďalší dátum na ustanovenie jednotného 
európskeho trhu s energiou a jednotnej európskej rozvodnej siete;

32. žiada Komisiu, aby predložila tretí balík návrhov pre plné rozvinutie potenciálu trhu 
s elektrickou energiou a plynom, ktorý musí obsahovať úplné rozdelenie vlastníctva
energetických sietí;

33. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zákonné rozdelenie splnili podmienky smerníc 
o elektrickej energii a o plyne;

34. sa domnieva, že Komisia by mala predložiť ucelenú stratégiu týkajúcu sa plynu, ktorá 
preskúma potrebu znížia spotreby plynu, rozloženie zdrojov dodávok a zlepšenú plynovú 
infraštruktúru, potrebu niektorých členských štátov obrátiť smer toku plynu a riešiť 
otázku skladovania a zásob;

Energetická chudoba a práva spotrebiteľov
35. sa domnieva, že spotrebitelia sa musia nachádzať v centre každej budúcej energetickej 

politiky, a že návrhy Komisie by sa mali jasnejšie zaoberať energetickou chudobou;
36. nalieha na GR pre energetiku a dopravu, aby posúdilo plány štrukturálnych fondov 

členských štátov z hľadiska ich schopnosti a odhodlania riešiť energetické otázky;
37. žiada energetické regulačné orgány v členských štátoch, aby zabezpečili plnenie 

záväzkov univerzálnej služby so zreteľom na znevýhodnených a chudobných 
spotrebiteľov, ktorým by mali byť ponúknuté sociálne sadzby alebo podpora;

38. vyzýva členské štáty, aby ustanovili zástupcu spotrebiteľov v oblasti energetiky, ku 
ktorého povinnostiam by okrem iného patrilo zabezpečenie jednoduchého prístupu 
spotrebiteľov k informáciám o cenách a možnostiach výberu, jednoduchého spôsobu 
zmeny dodávateľa energie a systematického prístupu k regulačným orgánom v každom 
členskom štáte;

°
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° °
39. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


