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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o aktuálnych výzvach a príležitostiach pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
na európskom trhu s energiou
(2012/2259(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov: 
významný aktér na európskom trhu s energiou a na súvisiace pracovné dokumenty 
(COM)20120271),

– so zreteľom na článok 194 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán postupu v energetike do roku 2050 
(COM(2011)0885),

– 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 smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 
z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/54/ES,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/55/ES,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a na stanoviská 
Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín (A7-0000/2012),

A. keďže z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska rastie podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov (EOZ) v európskom energetickom mixe;

B. keďže energetická politika sa musí vždy realizovať s prihliadnutím na vyváženosť týchto 
cieľov: bezpečnosť dodávok, efektívnosť a výsledky v oblasti životného prostredia;

C. keďže energetickou politikou Únie v zmysle solidarity medzi členskými štátmi v rámci 
budovania vnútorného trhu a pri zohľadnení potreby zachovania a zlepšenia životného 
prostredia sa okrem iného sleduje cieľ, ktorým je podpora vývoja nových a obnoviteľných 
zdrojov energie;
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D. keďže voľba štruktúry energetického mixu spadá podľa európskych zmlúv do právomoci 
členských štátov;

E. keďže EÚ je podľa súčasného stavu na dobrej ceste k splneniu cieľa, ktorým je dosiahnuť, 
aby do roku 2020 energia z obnoviteľných zdrojov predstavovala 20 % z celkovej energie;

F. keďže hospodárska a dlhová kríza v Európe ešte nie je prekonaná a verejné rozpočty stoja 
pred veľkými výzvami;

G. keďže investori budú potrebovať bezpečnosť a kontinuitu v súvislosti s budúcimi 
investíciami aj po roku 2020;

V prospech využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov

1. súhlasí s Komisiou, že v budúcnosti porastie podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
na dodávkach energie, a to tak z hľadiska dodávok elektrickej energie, ako aj kúrenia, 
chladenia a odvetvia dopravy, a závislosť Európy od konvenčných zdrojov energie sa 
zníži;

2. zdôrazňuje, že bezpečné, dostupné a ekologické dodávky energie sú nevyhnuté z hľadiska 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu; zdôrazňuje preto, že prestavba systému 
dodávok energie, pri ktorej sa zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov, sa musí 
realizovať hospodárnym spôsobom a súčasne nesmie mať vplyv na bezpečnosť dodávok;

3. poznamenáva, že v súčasnosti sa podpora energie z obnoviteľných zdrojov poskytuje 
v členských štátoch nezávisle a za veľmi rozdielnych rámcových podmienok a že 
vzhľadom na prírodné podmienky majú jednotlivé členské štáty rozdielne možnosti
rozvoja;

4. poznamenáva, že spoločenská a politická akceptácia energie z obnoviteľných zdrojov je 
rozdielna a dostupnosť verejných a súkromných finančných prostriedkov, ktoré sa 
používajú na podporu EOZ, veľmi kolíše;

5. vyjadruje znepokojenie, že doposiaľ je iba časť energie z obnoviteľných zdrojov 
konkurencieschopná z hľadiska trhového hospodárstva, pričom sa však trhovým cenám 
približujú aj ďalšie technológie; súhlasí s Komisiou, že sa musia využiť všetky dostupné 
prostriedky na zníženie nákladov, aby sa energia z obnoviteľných zdrojov stala 
konkurencieschopnou z hľadiska trhového hospodárstva;

Energia z obnoviteľných zdrojov v rámci vnútorného európskeho trhu s energiou

6. poznamenáva, že do roku 2014 sa má vybudovať vnútorný trh s plynom a elektrickou 
energiou; víta úmysel Komisie v dohľadnom čase predložiť správu o stave budovania 
vnútorného trhu s energiou;

7. poznamenáva, že v dôsledku 170 rôznych podporných mechanizmov v súvislosti s EOZ 
v Európskej únii dochádza k značnej neefektívnosti v cezhraničnom obchode s elektrickou 
energiou, pretože sa posilňujú a dokonca prehlbujú existujúce nerovnosti, čo bráni 
vybudovaniu vnútorného trhu s energiou;
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8. poznamenáva, že z vybudovania vnútorného trhu s energiou by mali najväčší osoh 
spotrebitelia; podporuje odhad Komisie, že hospodárska súťaž sa musí vzťahovať aj 
na EOZ, pretože je najlepším motívom inovačnej dynamiky a znižovania nákladov;

9. so znepokojením poznamenáva, že na základe smernice 2009/28/ES vytvorené 
mechanizmy spolupráce sa doposiaľ takmer nevyužili; poukazuje na poznatky Komisie, 
podľa ktorých by lepšie využívanie existujúcich mechanizmov spolupráce prinieslo 
značné výhody; víta oznámenie Komisie o vypracovaní usmernení o spolupráci vnútri EÚ; 
vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali možnosti spolupráce a prehlbovali vzájomnú 
komunikácie;

10. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov sa musí čo najskôr začleniť do vnútorného 
európskeho trhu s energiou a treba splniť dlhodobé funkcie a úlohy súvisiace so stabilitou 
systému, ktoré doposiaľ zabezpečujú konvenčné zdroje energie;

Požiadavky týkajúce sa infraštruktúry

11. poznamenáva, že pripojenie energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú vo väčšine 
prípadov najdecentralizovanejšie, veľmi vzdialené a závislé od počasia, na sieť si 
vyžaduje iné infraštruktúrne opatrenia než súčasnú energetickú infraštruktúru, ktorej 
rozvoj sa opieral iba o konvenčné zdroje energie;

12. poznamenáva, že na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je charakterizovaný 
kolíšucimi dodávkami energie, sú potrebné zatiaľ neexistujúce rezervné kapacity 
konvenčnej výroby energie, aby sa zaručila bezpečnosť dodávok; pripomína, že výstavba 
rezervných kapacít si vyžaduje značné náklady; berie na vedomie, že vo zvýšenej miere 
bude potrebné ich podporovať, aby sa výstavba alebo zachovanie konvenčných rezerv 
stali hospodársky príťažlivejšie; odmieta súťaž o dotácie medzi jednotlivými zdrojmi 
energie a požaduje konštrukciu trhu s energiou orientovanú na zásady trhového 
hospodárstva;

13. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov, ak má vysoký podiel na energetickom 
mixe, predstavuje pre existujúcu infraštruktúru siete obrovský problém; poznamenáva, že 
zvyšujúce sa dodávky energie z obnoviteľných zdrojov silne ovplyvňujú bezpečnosť 
dodávok v niektorých členských štátoch; vyjadruje znepokojenie, že podľa Európskej 
siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) súvisí 80 % 
všetkých núdzových prípadov v európskych energetických sieťach priamo alebo nepriamo 
s dodávkami EOZ;

14. poznamenáva, že najlepšie a najkonkurenčnejšie miesta v súvislosti s EOZ v EÚ sú často 
geograficky veľmi vzdialené od centier spotreby; poznamenáva, že tieto miesta sa môžu 
využívať len vďaka rozvoju prenosovej siete;

15. poznamenáva, že intenzívny rozvoj EOZ a jej napojenie na sieť, čo je podmienené 
klimatickými podmienkami a prenosom na veľké vzdialenosti, môžu vyvolať 
nekoordinované cezhraničné prívaly energie do iných členských štátov (tzv. kruhové 
toky), v dôsledku čoho sú následne vo zvýšenej miere nevyhnutné zásahy v oblasti 
zaťaženia, ak tento rozvoj nesprevádzala potrebná výstavba siete; je znepokojený stavom 
výstavby infraštruktúry siete v členských štátoch;
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16. zdôrazňuje, že na začlenenie EOZ do dodávok energie sú potrebné technológie 
uskladňovania elektrickej energie; pripomína, že je naliehavo potrebný ďalší výskum 
v oblasti uskladňovania energie;

17. je presvedčený, že informačné a komunikačné technológie budú zohrávať dôležitejšiu 
úlohu z hľadiska budúcich dodávok energie a riadenia energie z obnoviteľných zdrojov; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila návrhy na rozvoj, podporu a štandardizáciu 
inteligentných elektrických sietí a meracích zariadení; zdôrazňuje, že popri zabezpečení 
plánovania na strane poskytovateľa musia zohrávať dôležitú úlohu aj prijatie 
spotrebiteľmi a ochrana údajov;

18. zdôrazňuje, že ďalší rozvoj EOZ natrvalo zmení vzhľad krajiny v Európe; poznamenáva, 
že spoločenskú akceptáciu EOZ možno dosiahnuť len transparentnými postupmi 
týkajúcimi sa územného plánovania, výstavby a povoľovania za účasti všetkých 
zainteresovaných strán;

Medzinárodná spolupráca a obchod

19. uvedomuje si, že svetové trhy s EOZ rastú, a tým sa dosahuje pozitívny účinok z hľadiska 
nákladov a ďalšieho rozvoja existujúcich technológií;

20. zdôrazňuje, že nepovolené narušenia hospodárskej súťaže na trhu nie sú prijateľné; 
vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie uzavrela prebiehajúce výberové konania; 
zdôrazňuje, že slobodné globálne trhy ponúkajú najlepšie predpoklady na rast energie 
z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že naďalej treba odstraňovať prekážky obchodu; 
vyzýva Komisiu, aby nezavádzala žiadne nové prekážky obchodu vzťahujúce sa 
na hotové výrobky alebo súčasti technológií, ktoré sa využívajú v súvislosti s EOZ;

21. zdôrazňuje nutnosť posilnenej energetickej spolupráce so susednými štátmi EÚ; 
zdôrazňuje, že najmä v oblasti Stredozemia existujú veľké možnosti na výrobu elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov; poukazuje na potenciál projektov ako Desertec a Helios 
a tiež na ďalší rozvoj vodnej energie v Nórsku a Švajčiarsku;

Inovácie, výskum a rozvoj

22. poznamenáva, že v oblasti EOZ má Európa vedúce postavenie, čo sa týka technológií; 
zdôrazňuje, že na tom majú podiel hlavne MSP; zdôrazňuje, že len inovácie 
prostredníctvom výskumu a rozvoja môžu zaručiť vedúce postavenie Európy v oblasti 
technológií na trhoch s technológiami súvisiacimi s EOZ;

23. vyjadruje znepokojenie, že v niektorých častiach priemyslu EOZ sa zanedbal výskum 
a vývoj, čo čiastočne viedlo k hospodárskym problémom; zdôrazňuje, že sú potrebné 
investície do ďalšieho rozvoja existujúcich technológií s cieľom zachovať si alebo 
dosiahnuť konkurencieschopnosť;

24. víta vyhlásenie Komisie, že v roku 2013 predloží oznámenie o politike v oblasti 
energetických technológií; vyzýva Komisiu, aby pri tom kládla dôraz na technológie 
uskladňovania energie;
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Európsky rámec na podporu energie z obnoviteľných zdrojov

25. zdôrazňuje, že v súčasnosti využívajú členské štáty asi 170 rôznych druhov systémov 
podpory; zdôrazňuje, že táto podpora viedla k silnému rastu, avšak systémy podpory sú 
sčasti veľmi nákladné a sčasti veľmi finančne zaťažujú spotrebiteľov bez toho, aby im 
vopred ponúkli možnosť voľby; poznamenáva, že napriek týmto dotáciám EOZ dokázala 
zatiaľ len v niektorých oblastiach, resp. vo zvýhodnených geografických lokalitách 
dosiahnuť konkurencieschopnosť v porovnaní s konvenčnými metódami výroby energie;

26. zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch sú vzhľadom na vplyv štátu ceny 
elektrickej energie pre koncových spotrebiteľov a ceny elektrickej energie pre priemysel 
na porovnateľne vysokej úrovni; pripomína, že v roku 2010 malo 22 % domácností v EÚ 
ťažkosti s tým, že nebudú schopné zaplatiť účet za elektrinu, a domnieva sa, že táto 
situácia sa mohla medzitým zhoršiť; zdôrazňuje, že treba predchádzať energetickej 
chudobe a nesmie dôjsť k obmedzeniu konkurencieschopnosti priemyslu;

27. varuje, že príliš nadhodnotené sumy podpory potláčajú v dôsledku nadmernej 
kompenzácie technologický pokrok a bránia integrácii trhov, pretože sa tým znižuje 
motivácia vyvíjať inovatívne a lacnejšie výrobky;

28. víta vyhlásenie Komisie, že pracuje na usmerneniach týkajúcich sa osvedčených postupov 
a reformy vnútroštátnych režimov podpory energie z obnoviteľných zdrojov; vyzýva 
Komisiu, aby tieto usmernenia predložila čo najskôr, zároveň je však presvedčený, že 
usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov predstavujú len prvý krok a treba sa 
usilovať o zrušenie vnútroštátnych systémov podpory, pričom sa však tieto systémy 
nesmú zmeniť alebo zrušiť so spätnou platnosťou, pretože by to mohlo priniesť 
katastrofálne signály pre investorov;

29. je presvedčený, že iba európsky systém podpory zabezpečí nákladovo najefektívnejší 
rámec, ktorom bude možné v plnom rozsahu rozvinúť potenciál energie z obnoviteľných 
zdrojov; vidí rozhodujúce výhody spojené s technologicky neutrálnym európskym trhom 
z hľadiska EOZ, v rámci ktorého musia dodávatelia energie pokrývať vopred stanovené 
podiely výroby energie prostredníctvom EOZ; tieto stanovené podiely môžu tiež 
dosiahnuť aj obchodovaním s osvedčeniami, ktoré možno kúpiť alebo predať na trhu;
poznamenáva, že skúsenosti v členských štátoch ukazujú, že pri neplnení povinnosti sú 
potrebné vysoké pokuty, aby sa zabezpečilo dosiahnutie podielov;

30. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh týkajúci sa európskeho systému 
podpory, v rámci ktorého by trh s osvedčeniami pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
umožnil rôznym technológiám, aby si navzájom v celej Európe konkurovali;

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


