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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prioritách energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky
(2011/2034(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Priority energetickej infraštruktúry na rok 
2020 a ďalšie roky – Koncepcia integrovanej európskej energetickej siete 
(KOM(2010)0677),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o hodnotení vplyvu s názvom 
Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky – Koncepcia integrovanej 
európskej energetickej siete (SEK(2010)1395),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia 2020 – Stratégia pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku (KOM(2010)0639),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov: pokrok na 
ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 (KOM(2011)0031),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení 
a následnom zrušení smernici 2001/77/ES a 2003/30/ES1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Analýza variantov prekročiť 20%-né 
zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (KOM(2010)0265),

– so zreteľom na tretí legislatívny balík týkajúci sa vnútorného trhu v oblasti energetiky, 
ktorý má názov Energia pre Európu: skutočný trh a bezpečné zásobovanie2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 
2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje –
hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2011)0021),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. 
septembra 2006, 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 správu Komisie o realizácii transeurópskych energetických sietí v období 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009.
3 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1.
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rokov 2007 – 2009 (KOM(2010)0203),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 s názvom Na ceste k novej 
energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o revízii akčného plánu pre 
energetickú efektívnosť2,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. júna 20103 a zo 17. februára 20114 o Európe 2020,

– so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 170 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého má Únia 
povinnosť prispievať k zriadeniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblastiach dopravných, 
telekomunikačných a energetických infraštruktúr,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny 
rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže našimi hlavnými výzvami v oblasti energetiky je vyrovnať sa so zmenou klímy, 
posilňovať energetickú sebestačnosť a zároveň znižovať dovoz fosílnych palív, dosiahnuť 
konkurencieschopný vnútorný trh s energiou a zabezpečiť univerzálny prístup 
k udržateľnej, cenovo dostupnej a bezpečnej energii,

B. keďže Lisabonská zmluva poskytuje osobitný právny základ pre rozvoj energetickej 
politiky EÚ, ktorá podporuje prepojenia energetických sietí potrebné na dosiahnutie 
ďalších cieľov v oblasti energetickej politiky EÚ (fungovanie trhu s energiami, 
energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, bezpečnosť dodávok energie),

C. keďže nedostatok včasnej modernizácie a úpravy energetickej infraštruktúry Únie na 
účely udržateľnejšieho modelu výroby a spotreby energie by mohol ohroziť schopnosť 
splniť energetické a klimatické ciele na rok 2020 a oslabiť dlhodobý cieľ EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 %,

D. keďže na dosiahnutie konkurencieschopných cien energie, energetickú bezpečnosť 
a udržateľnosť je potrebný otvorený, integrovaný a konkurencieschopný trh EÚ 
s energiami a keďže dokončenie takéhoto trhu je stále dôležitou výzvou,

E. keďže kapacita prepojenia medzi členskými štátmi je vo všeobecnosti nedostatočná 
a keďže niektoré regióny sú naďalej izolované,

F. keďže alternatívne dodávateľské a tranzitné trasy a nové prepojenia majú význam 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2010)0441.
2 Prijaté texty, P6_TA(2010)0485.
3 Prijaté texty, P6_TA(2010)0223.
4 Prijaté texty, P6_TA(2011)0068.
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z hľadiska zabezpečenia fungujúcej solidarity medzi členskými štátmi,

G. keďže v súčasnosti plánované energetické infraštruktúry musia byť v súlade s dlhodobými 
klimatickými a energetickými cieľmi EÚ,

H. keďže energetická efektívnosť poskytuje silný a hospodárny nástroj na dosiahnutie 
budúcnosti s udržateľnými zdrojmi energie a čiastočne môže znížiť potrebu investícií do 
energetickej infraštruktúry,

I. keďže inteligentné sústavy a meradlá sú významnou príležitosťou na vytvorenie efektívnej 
väzby medzi výrobou energie, jej prenosom a odberateľmi,

J. keďže dlhé povoľovacie postupy a nedostatočná koordinácia medzi administratívnymi 
orgánmi majú za následok výrazné omeškania a dodatočné náklady, najmä v prípade 
cezhraničných projektov,

K. keďže sa musí zaručiť kvalitná verejná diskusia a riadne sa musia zohľadniť európske 
právne predpisy v oblasti životného prostredia,

L. keďže základom financovania energetickej infraštruktúry musia zostať trhové nástroje 
a keďže na financovanie určitých projektov, ktoré nie sú výslovne komerčne úspešné, 
možno požadovať obmedzené množstvo verejných financií,

I. Strategické plánovanie energetických infraštruktúr

1. zdôrazňuje kľúčový význam včasného a úplného vykonávania platných právnych 
predpisov vrátane regulačnej činnosti, ktorá sa vyžaduje v treťom balíku pre vnútorný trh 
s energiou;

2. je presvedčený, že na plné využitie výhod novej infraštruktúry treba prístup na úrovni EÚ, 
a zdôrazňuje potrebu vypracovať harmonizovanú metódu výberu projektov infraštruktúry, 
založenú na európskych a regionálnych hľadiskách a optimalizácii sociálno-
ekonomických a environmentálnych vplyvov;

3. zdôrazňuje, že referenčný scenár používaný na hodnotenie energetickej infraštruktúry pre 
rok 2020 musí byť v súlade s celkovými cieľmi energetickej politiky, plánom EÚ na rok 
2050 a ďalšími politikami EÚ (napr. v oblasti dopravy, budov a systému obchodovania 
s emisiami – ETS) vrátane politík energetickej efektívnosti (najmä čo sa týka vykonávania 
očakávaného akčného plánu pre energetickú efektívnosť), ako aj s potenciálnym dosahom 
technologického pokroku a vykonávaním iniciatív Inteligentné mestá;

4. zdôrazňuje, že na základe poradia dôležitosti treba určiť, kde by sa dala prostredníctvom 
politík energetickej efektívnosti zminimalizovať infraštruktúra, kde by sa existujúca 
infraštruktúra dala zlepšiť či zmodernizovať a kde treba a možno vybudovať pozdĺž 
existujúcej infraštruktúry novú infraštruktúru;

5. domnieva sa, že budovanie elektroenergetickej infraštruktúry medzi EÚ a tretími 
krajinami môže priniesť riziko úniku uhlíka alebo ho v existujúcich prípadoch zvýšiť; 
vyzýva Komisiu, aby vždy, keď je to potrebné, predkladala opatrenia na riešenie tejto 
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otázky ako tzv. mechanizmus zahrnutia uhlíka, alebo aby vyžadovala dodržiavanie 
smernice EÚ 2009/28/ES;

6. zdôrazňuje, že by sa mal klásť väčší dôraz na vnútorné prenosové sústavy, ktoré výrazne 
prispievajú k tomu, aby sa integrovali energetické trhy a skoncovalo sa s tzv. 
energetickými ostrovmi a nedostatočnou prenosovou kapacitou;

7. víta úsilie Komisie presadzovať regionálnu spoluprácu a žiada o ďalšie pokyny k takýmto 
regionálnym iniciatívam;

II. Komplexný scenár rozvoja infraštruktúry

8. domnieva sa, že hoci sa v 10-ročnom pláne rozvoja siete (Ten-Year Network 
Development Plan – TYNDP) určili podstatné projekty infraštruktúry, mali by sa v ňom 
stanoviť aj priority, ktoré by sa mali vypracovať v záujme dosiahnutia energetických 
a klimatických cieľov EÚ;

9. vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť lepšie riadenie budúceho plánovania elektrickej 
a plynovej infraštruktúry EÚ predložila konkrétny návrh na zlepšenie transparentnosti 
a účasti verejnosti na určovaní priorít EÚ v rámci procesu širšej účasti zainteresovaných 
strán, do ktorého bude zapojené odvetvie energetiky, nezávislí odborníci, spotrebiteľské 
organizácie a MVO;

10. domnieva sa, že TYNDP by mal byť základom kontinuálneho programu rozvoja európskej 
elektrickej prenosovej infraštruktúry v rámci dlhodobej európskej plánovacej perspektívy, 
ktorý bude monitorovať Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER) a Komisia;

11. zdôrazňuje, že podpora budovania infraštruktúry v záujme efektívnej a inteligentnej 
integrácie obnoviteľnej energie má kľúčový význam pre úspešné dosiahnutie celkových 
energetických cieľov, a víta skutočnosť, že severomorská rozvodná sieť je ako základný 
prvok budúcej európskej energorozvodnej supersiete považovaná za prioritu; žiada 
Komisiu, aby uskutočnila konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami 
s cieľom urýchliť určenie elektroenergetických diaľnic a aby do roku 2014 predložila 
Parlamentu koncept;

12. schvaľuje význam efektívnych plynových infraštruktúr pri posilňovaní diverzifikácie 
a bezpečnosti dodávok a znižovaní energetickej závislosti; poukazuje na potrebu 
dodatočných požiadaviek na pružnosť plynovej infraštruktúry, najmä s cieľom zabezpečiť 
spätný tok, a zdôrazňuje, že treba rozvinúť plynovú infraštruktúru pri plnom zohľadnení 
prínosu terminálov LNG/ CNG;

13. domnieva sa, že Komisia zatiaľ nevenuje potrebnú pozornosť rozvoju infraštruktúry pre 
nekonvenčné zdroje plynu z hľadiska právnych otázok, posudzovania životného cyklu 
a vplyvov na životné prostredie; žiada Komisiu, aby uskutočnila podrobné hodnotenie 
tejto problematiky;

14. zdôrazňuje význam plánovania integrovanej energetickej infraštruktúry pre 
poľnohospodárske a drobné vidiecke zdroje energie, aby sa uprednostnila 
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decentralizovaná výroba energie a rozvoj vidieka;

15. zdôrazňuje význam infraštruktúry na distribučnej úrovni a úlohy angažovaných 
spotrebiteľov a prevádzkovateľov rozvodných sietí počas integrácie decentralizovaných 
energetických produktov do systému;

16. naliehavo vyzýva Komisiu, aby do roku 2012 predložila konkrétne iniciatívy na podporu 
rozvoja kapacít uskladňovania energie (vrátane viacúčelových zariadení pre plyn/vodík, 
vodnej energie, vysokoteplotných solárnych technológií a iných technológií);

17. domnieva sa, že by sa malo pokračovať v projektoch infraštruktúry na zachytávanie 
a prepravu CO2, ktoré doteraz vypracovala Komisia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
priebežnú správu, v ktorej zhodnotí pokrok dosiahnutý v tejto oblasti vďaka projektom 
financovaným EÚ;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby kriticky posúdila a v prípade potreby preskúmala číselné 
údaje o investičných potrebách uvedené v oznámení o prioritách v oblasti energetickej 
infraštruktúry, a žiada ju, aby Radu a Parlament informovala o pravdepodobne potrebných 
investíciách;

III. Inteligentné sústavy

19. je presvedčený, že energetické infraštruktúry by sa mali viac orientovať na koncového 
odberateľa, pričom by sa mali výraznejšie zameriavať na interakciu medzi kapacitou 
distribučnej sústavy a spotrebou; poukazuje na výhody novej elektrickej sústavy, ktorej 
súčasťou sú moderné technológie a služby, napríklad inteligentné meradlá, inteligentné 
sústavy a interoperabilné služby správy energie na strane dodávky a dopytu 
prevádzkované IKT;

20. je presvedčený, že inteligentné sústavy a riešenia správy energie ponúkajú jedinečnú 
príležitosť na oživenie konkurencieschopnosti euróspkeho priemyslu, najmä s ohľadom na 
MSP; vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh, ktorého súčasťou bude záväzná 
požiadavka zaviesť do roku 2014 inteligentné meradlá pre všetkých nebytových 
zákazníkov;

21. dôrazne vyzýva členské štáty, aby v spojení s európskymi normalizačnými orgánmi 
a priemyslom urýchlili prácu na technických normách pre elektrické vozidlá a inteligentné 
sústavy a meradlá s cieľom dokončiť ich v roku 2012;

22. poukazuje na to, že členské štáty už majú povinnosť zaviesť do roku 2020 inteligentné 
meradlá aspoň u 80 % koncových odberateľov; zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
podporovať dostatočné množstvo pilotných projektov pre bytových zákazníkov s cieľom 
oživiť proces inovácií, ako je stanovené v treťom balíku pre trh s energiou; žiada, aby sa 
v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ stanovili jasné pravidlá týkajúce sa súkromia 
a ochrany údajov;

IV. Vymedzenie jasných a transparentných kritérií pre prioritné projekty

23. víta prioritné koridory, ktoré určila Komisia, a súhlasí, že je potrebné optimalizovať 
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obmedzené finančné prostriedky; požaduje jasnú a transparentnú metodiku, ktorá povedie 
k stanoveniu prioritných projektov spĺňajúcich naliehavé potreby Európy z hľadiska 
podpory zásady bezpečnosti, udržateľnosti a rozvoja vnútorného trhu;

24. zdôrazňuje, že výber projektov európskeho záujmu by mal prebiehať na základe 
objektívnych a transparentných kritérií a za účasti všetkých zainteresovaných strán;
zdôrazňuje, že všetky projekty európskeho záujmu by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov 
energetickej politiky EÚ, a domnieva sa, že tieto kritériá by mali byť povinné:

– projekt musí byť v mimoriadnom európskom záujme,

– jeho potrebnosť sa musí preukázať na základe hierarchie infraštruktúry,

– musí byť v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi,

– musí byť v súlade s dlhodobou energetickou politikou EÚ (umožňovať pružné a
multifunkčné uplatňovanie a predchádzať tzv. efektu zablokovania),

– musí využívať overené technológie, napríklad IKT a inteligentné sústavy;

25. zastáva názor, že v závislosti od charakteru infraštruktúry a s cieľom umožniť ďalšie 
stanovenie prioritných projektov by zohľadňované kritériá mali zahŕňať:

– prínos k skoncovaniu s tzv. energetickými ostrovmi,

– efektívnosť nákladov,

– zrelosť projektov,

– zníženie prípadného obmedzovania obnoviteľných zdrojov energie,

– vplyv na životné prostredie,

– verejný záujem;

26. zdôrazňuje, že sa musí zaručiť posúdenie možných prekážok pre trhový rozvoj 
energetickej infraštruktúry;

27. zdôrazňuje, že transparentnosť by sa mala zvýšiť jasným informovaním verejnosti o účele 
každého projektu; žiada, aby sa dôkaz o dodržiavaní kritérií overoval v rámci verejných 
konzultácií;

V. Jasné a transparentné postupy udeľovania povolenia

28. súhlasí s potrebou zabezpečiť včasné vykonávanie projektov európskeho záujmu a víta 
návrh Komisie zracionalizovať postupy udeľovania povolení, zdokonaliť ich koordináciu 
a zlepšiť ich, a to za predpokladu, že sa dodrží zásada subsisdiarity;

29. víta vytvorenie vnútroštátneho kontaktného orgánu pre každý projekt európskeho záujmu 
(tzv. jednotné kontaktné miesto) ako jediného administratívneho rozhrania medzi 
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subjektmi pripravujúcimi projekty a rôznymi orgánmi zapojenými do povoľovacieho 
postupu; zastáva názor, že vzhľadom na cezhraničné projekty by sa mala zabezpečiť 
ďalšia koordinácia medzi vnútroštátnymi jednotnými kontaktnými miestami 
a intenzívnejšia úloha Komisie pri tejto koordinácii;

30. vyzýva Komisiu, aby určila, či by sa mali zriadiť spoločné alebo koordinované postupy na 
stanovenie konkrétnych kľúčových opatrení (pravidelné výmeny informácií, včasné 
oznamovanie rozhodnutí, spoločné mechanizmy riešenia problémov atď.); povzbudzuje 
Komisiu, aby posúdila možnosť upraviť určité stránky vnútroštátneho správneho práva;

31. víta zavedenie lehôt, v rámci ktorých musia príslušné výkonné orgány dospieť ku 
konečnému rozhodnutiu; vyzýva Komisiu, aby túto iniciatívu ďalej posudzovala 
a popritom zohľadňovala rôznorodú škálu osobitostí projektov a ich územnú 
charakteristiku a aby zhodnotila primeranosť využívania arbitrážnych konaní ako 
konečného rozhodovacieho nástroja;

32. nabáda k participatívnejšiemu prístupu a uznáva, že zabezpečenie väčšieho prijatia 
projektov energetickej infraštruktúry u miestneho obyvateľstva sa nezaobíde bez ich 
účasti na rozvoji týchto projektov v čo najskoršom štádiu; žiada, aby sa občianska 
spoločnosť zúčastňovala na konzultačnom procese týkajúcom sa projektov európskeho 
záujmu;

33. žiada Komisiu, aby ďalej posúdila, či by kompenzačné mechanizmy mohli byť užitočné 
pre schválenie cezhraničných projektov, ktoré nie sú prínosom pre určité (tranzitné) 
regióny, ale napriek tomu sú potrebné na dosiahnutie energetických cieľov EÚ;

VI. Nástroje financovania 

34. konštatuje, že investície do rozvodných sietí sú cyklické a mali by sa vnímať 
z historického hľadiska; poukazuje na to, že veľká časť infraštruktúry vybudovanej 
v posledných desaťročiach na prepojenie centralizovaných elektrární sa v nadchádzajúcich 
rokoch stane zastaranou; poukazuje na to, že spoločnosť bude očakávať optimalizáciu 
nákladov na zavedenie novej infraštruktúry;

35. zdôrazňuje, že podstatnú časť nákladov na investičné potreby infraštruktúry musí 
financovať trh na základe zásady „používateľ platí“; zastáva názor, že v prípadoch, keď 
kľúčové projekty nie sú atraktívne pre trh, ale ich rozvoj je potrebný na dosiahnutie 
stanovených cieľov, by sa malo na vyrovnanie súkromných investícií použiť verejné 
financovanie prostredníctvom vytvorenia inovatívnej kombinácie finančných nástrojov;

36. zdôrazňuje, že stabilný, predvídateľný a vhodný regulačný rámec má rozhodujúci význam 
pre podporu investícií;

37. zdôrazňuje, že by sa v čo najširšej miere mali využiť trhové nástroje vrátane projektových 
dlhopisov, záruk za úvery, nástrojov s rozdelením rizika, stimulov na financovanie 
verejno-súkromných partnerstiev, partnerstiev s EIB a využívania príjmov zo systému 
obchodovania s emisiami v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi EÚ;

38. pripomína význam transparentných a nediskriminačných sadzieb s cieľom zabezpečiť 
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vhodné rozdelenie nákladov pre cezhraničné investície, spravodlivé ceny pre 
spotrebiteľov a vyššiu konkurencieschopnosť;

39. víta iniciatívu Komisie predložiť v roku 2011 návrh na riešenie rozdelenia nákladov 
v prípade technologicky zložitých alebo cezhraničných projektov;

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.


