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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zabezpečení fungovania vnútorného trhu s energiou
(2013/2005(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom V záujme lepšieho fungovania vnútorného 
trhu s energiou a súvisiace pracovné dokumenty (COM(2012)0663),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým 
sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 
2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica 
Rady 2004/67/ES2,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti 
veľkoobchodného trhu s energiou3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou5, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/54/ES,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 
o energetickej efektívnosti6,

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

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový 
rast (COM(2012)0573),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov: 
významný aktér na európskom trhu s energiou (COM(2012)0271),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 s názvom Na ceste k novej 
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0061.
2 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 326/1, 8.12.2011, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.
5 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.
6 Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, s. 1.
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energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2012 o zapájaní sa do spolupráce s partnermi za 
našimi hranicami v oblasti energetickej politiky: strategický prístup k bezpečným, 
udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2013 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20503,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

A. keďže členské štáty sa zaviazali dokončiť vnútorný trh s energiou do jednoznačného 
termínu – roku 2014; 

B. keďže vnútorný trh s energiou je nevyhnutný pre celkovú energetickú bezpečnosť Únie a 
predstavuje zásadnú hodnotu pre konkurencieschopnosť, hospodársky rast a tvorbu 
nových pracovných miest v Únii, ako sa uvádza v Akte o jednotnom trhu II a v stratégii 
Európa 2020; 

C. keďže v Pláne postupu v energetike do roku 2050 sa zdôrazňuje, že úplná integrácia 
európskych energetických sietí a otvorenie trhov sú dôležité pre zachovanie rovnováhy 
medzi energetickou bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou, cieľom hospodárstva s 
nízkymi emisiami a spokojnosťou spotrebiteľov;

D. keďže jednotný trh s energiou umožní Únii pristupovať k externým partnerom jednotne a 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti z EÚ a z tretích krajín; 

E. keďže Európske energetické spoločenstvo musí byť založené na pevnom spoločnom trhu s 
energiou, koordinácii nákupu energie za hranicami EÚ a spoločnom európskom 
financovaní nových energetických technológií s nízkymi emisiami;

F. keďže sa dosiahol určitý pokrok smerom k posilnenej cezhraničnej spolupráci, 
čiastočnému odstráneniu energetických ostrovov a predchádzaniu výpadkov dodávok;

1. víta oznámenie a súvisiaci akčný plán, ktoré sumarizujú dosiaľ dosiahnutý pokrok a 
výzvy, pred ktorými stojí dokončenie vnútorného trhu s energiou;

2. uznáva, že trend rastúcich cien energie bude pravdepodobne pokračovať vzhľadom na ich 
prepojenie na ceny palív, vplyv zmeny klímy a investície potrebné na zachovanie a 
modernizáciu energetických systémov;

3. uznáva európsku pridanú hodnotu lepšej koordinácie energetických politík členských 
štátov v duchu solidarity a vytvorenia efektívnych a bezpečných cezhraničných 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 64.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0238.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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energetických systémov, čím sa vytvára súčinnosť prostredníctvom lepšieho riadenia 
dodávok a dopytu po energii;

Trh orientovaný na spotrebiteľa

4. zdôrazňuje, že koncoví spotrebitelia energie – jednotlivci aj podniky – sú jadrom 
užívateľsky ústretového vnútorného trhu s energiou;  poznamenáva , že ako takí musia 
byť riadne chránení a mať možnosť riadne uplatňovať svoje práva, a pritom byť 
povzbudzovaní k tomu, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v stimulovaní hospodárskej 
súťaže na trhu a stali sa z pasívnych prijímateľov služieb aktívne informovanými 
spotrebiteľmi a výrobcami-spotrebiteľmi;

5. domnieva sa, že inteligentné technológie nesmú byť obmedzené len na automatické 
odčítavanie meračov, ale musia byť doplnené o dynamické, online riadenie siete 
zahŕňajúce také služby, ako sú podporné služby siete, dobrovoľná odozva na strane 
dopytu a miestni a domáci sprostredkovatelia; 

6. domnieva sa, že zraniteľní spotrebitelia musia byť chránení a že na tento účel treba 
zaviesť účinné mechanizmy, pričom treba predchádzať deformáciám trhu s energiou;

7. zdôrazňuje význam zabezpečenia konkurencieschopného, ľahko riadeného a 
transparentného trhu s energiou, ktorý poskytne všetkým spotrebiteľom energie v EÚ 
bezpečné, udržateľné, dostupné a spoľahlivé dodávky energie; 

Aktuálne výzvy v dokončovaní vnútorného trhu s energiou

8. zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou neuspokojuje v dostatočnej miere potreby a
očakávania spotrebiteľov, ktorí naďalej čelia vysokým cenám, obmedzenému počtu 
dodávateľov, celkovo nízkej kvalite služieb a problémom pri zmene dodávateľa;  
zdôrazňuje preto potrebu vybudovať trh, ktorý je užívateľsky ústretový;

9. domnieva sa, že neúplná implementácia vnútorného trhu s energiou je aj naďalej hlavnou 
prekážkou pre jeho dokončenie;

10. zdôrazňuje, že modernizácia jestvujúcej infraštruktúry a budovanie novej, inteligentnej a 
flexibilnej infraštruktúry na výrobu, prenos, distribúciu a uskladňovanie energie sú 
zásadné pre dobre integrovaný a prepojený trh s energiou, na ktorom sú zabezpečené 
dodávky energie za dostupné ceny, na ktorom sa v plnej miere využíva potenciál pre 
kogeneráciu a efektívnosť a pre využitie obnoviteľných a nekonvenčných zdrojov energie, 
a kde ani jeden členský štát nie je izolovaný od európskych plynárenských a elektrických 
sietí;

11. domnieva sa, že investície do infraštruktúry sa musia podporovať prostredníctvom 
stabilných regulačných rámcov ústretových voči inovácii, pričom treba uznať, že na to, 
aby sa dali dosiahnuť, musia byť riadené trhom;  uznáva však, že v určitých prípadoch 
nemusí byť kľúčová infraštruktúra komerčne dostupná, a preto si vyžaduje financovanie z 
verejných zdrojov;

12. konštatuje, že chýbajúci otvorený a nediskriminačný prístup k prenosovej infraštruktúre aj 
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naďalej bráni novým subjektom súťažiť s už etablovanými subjektmi na trhu za 
spravodlivých podmienok; 

13. poznamenáva, že stabilný regulačný rámec pre výrobcov, regulátorov, prevádzkovateľov 
sietí, dodávateľov energie, poskytovateľov služieb súvisiacich s dopytom, a predovšetkým 
koncových spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov je kľúčový pre dobre fungujúci 
vnútorný trh a pre pritiahnutie dlhodobých investícií do rozvoja infraštruktúry; 
zdôrazňuje, že vypracovanie sieťových kódexov a pravidiel by malo viesť k harmonizácii 
postupov a interoperability;

14. s obavami berie na vedomie náznaky, že členské štáty opäť prijímajú určité kroky na 
ovplyvnenie trhov s energiou, najmä pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie dodávok elektriny, 
pričom zavádzajú vnútroštátny mechanizmus odmeňovania budovania kapacít bez toho, 
aby v plnej miere využili cezhraničné riešenia, a zasahujú tak do trhu a narúšajú ho;

15. uznáva, že bez toho, aby boli dotknuté práva členských štátov zvoliť si svoj energetický 
mix alebo potreba lepšej koordinácie v rámci celej EÚ, musí EÚ ako celok čo najviac 
využiť potenciál všetkých energetických zdrojov, ktoré sú k dispozícii členským štátom 
EÚ;

16. domnieva sa, že otvorený a transparentný vnútorný trh, na ktorom všetky spoločnosti z 
členských štátov EÚ a tretích krajín dodržiavajú acquis communautaire v oblasti 
energetiky, môže pomôcť posilniť rokovaciu pozíciu dodávateľov energie v EÚ vo vzťahu 
k vonkajším konkurentom, čo je obzvlášť dôležité pre potenciál ďalšej koordinácie 
vonkajšieho nákupu energie na úrovni EÚ; poznamenáva, že na usmerňovanie vzťahov s 
dodávateľmi energie EÚ sa musí uplatňovať zásada reciprocity;

17. zdôrazňuje, že harmonizácia stimulov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívnosti, ako aj vedľajších nákladov na energiu vo všetkých členských štátoch – alebo 
aspoň väčšia kompatibilita v tomto ohľade – sú zásadné pre dobre fungujúci vnútorný trh 
s energiou, a to tak na veľkoobchodnej úrovni a maloobchodnej úrovni, ako aj pre 
dlhodobý rozvoj energetického sektora s nízkymi emisiami;

18. uznáva, že neboli využité príležitosti – vytvorené prostredníctvom spoločných 
výskumných projektov EÚ podporovaných rámcovými programami a iniciatívami, ako je 
plán SET – na vyvinutie nových technológií umožňujúcich zlepšenia v efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojoch, bezpečnosti jadrových elektrární, používaní fosílnych palív s 
nízkymi emisiami a inteligentných sieťach, čo sú všetko prvky dôležité pre trh s energiou;

Sú potrebné naliehavé opatrenia

Podpora vnútroštátnych a európskych orgánov

19. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere transponovali všetky príslušné právne predpisy 
EÚ v oblasti energetickej politiky, najmä tretí energetický balík;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne monitorovala skutočné zavádzanie predpisov EÚ v oblasti 
energetiky, najmä ustanovenia, ktoré vytvárajú dôležité spotrebiteľské práva, ako aj tie, 
ktoré sa týkajú prevádzkovateľov systémov, vnútroštátnych regulačných orgánov a 



PR\930384SK.doc 7/9 PE506.370v01-00

SK

pravidiel hospodárskej súťaže a tie, ktorých cieľom je obmedzenie javu kruhových tokov 
predstavujúceho závažný problém pre vnútorný trh s energiou, keďže oslabuje bezpečnosť 
energetického systému; nalieha na Komisiu, aby využila najvhodnejšie prostriedky, ktoré 
má k dispozícii na riešenie všetkých pokračujúcich prípadov nedodržiavania príslušných 
právnych predpisov EÚ; 

21. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby lepšie koordinovali projekty v oblasti 
infraštruktúry s cieľom zabezpečiť prepojenie a efektívnosť z hľadiska nákladov systému 
v celej Európe;  na tento účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle 
posúdenie, výber a realizáciu projektov v spoločnom európskom záujme, najmä so 
zreteľom na cezhraničné prepojenia plynovodov a elektrických sietí, infraštruktúru pre 
skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie, ktoré sú veľmi dôležité pre riadne integrovaný 
a dobre fungujúci trh s energiou;

22. vyzýva členské štáty, aby neregulovali maloobchodné ceny energie na vnútroštátnej 
úrovni prostredníctvom verejných dotácií, keďže takéto opatrenia vážne ohrozujú budúce 
investície do infraštruktúry;

23. víta rozhodnosť Komisie v presadzovaní antitrustové predpisy a predpisy o štátnej pomoci 
s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých s rovnakými podmienkami prístupu 
pre všetky subjekty na trhu; 

24. dôrazne podporuje úsilie Komisie o zavedenie harmonizovaných sieťových kódexov a 
pravidiel v súlade s plánom a o zabezpečenie stability regulačného rámca vnútorného trhu 
s energiou;

25. dôrazne podporuje regulačné opatrenia prijaté EÚ a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom 
podporiť, zlepšiť a zjednodušiť cezhraničné obchodovanie s energiou a preklenúť 
medzery v energetických systémoch v jednotlivých členských štátoch; 

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala adekvátnosť a flexibilitu vnútroštátnych výrobných 
kapacít z krátkodobého a dlhodobého hľadiska a aby informovala o dosahu uplatňovaných 
vnútroštátnych opatrení súvisiacich s posudzovaním kapacity a plánovaním vývoja na 
vnútornom trhu s energiou, berúc do úvahy cezhraničné aspekty tejto doplnkovej politiky 
tvorby trhu; 

27. vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné zainteresované strany, aby poskytli stimuly a 
podporovali regionálne iniciatívy a partnerstvá vrátane zavádzania regionálnych výmen 
energie, stredísk obchodovania s plynom a mechanizmov prepájania trhov;

28. vyzýva Komisiu, aby využila nástroje zahraničnej politiky na presadzovanie pravidiel a 
noriem medzinárodného trhu s energiou vo vzťahu k tretím krajinám a najmä v rámci 
susedstva EÚ;  nalieha na Komisiu, aby v rámci dvojstranných rozhovorov s príslušnými 
tretími krajinami vyriešila otázku jednoznačných pravidiel riadenia preťaženia na 
cezhraničných prepojeniach plynovodov; vyzýva Komisiu, aby v rámci vzťahov s 
vonkajšími partnermi zabezpečila, aby spoločnosti z EÚ mohli na svetových trhoch 
súťažiť za rovnakých podmienok;

Pomoc spotrebiteľom
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29. vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné zainteresované strany, aby zlepšovali kvalitu a 
dostupnosť informácií ponúkaných spotrebiteľom, poskytovali ich s jasnými a 
transparentnými metódami účtovania, aby vytvárali nástroje na porovnávanie cien 
umožňujúce voľbu na základe najlepších informácií a aby vytvárali ľahko použiteľné 
mechanizmy na riešenie sporov s dodávateľmi;  víta návrh Komisie na zriadenie 
informačnej platformy o právach spotrebiteľov;

30. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali komplexnú stratégiu zameranú na 
stimulovanie spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov k aktívnej účasti na trhu s energiou, 
a to okrem iného prostredníctvom platných právnych predpisov, ako aj vykonávania 
príslušných ustanovení smernice o energetickej efektívnosti; 

31. vyzýva Komisiu, aby ešte viac presadzovala spoluprácu medzi sektormi energetiky a 
informačných a komunikačných technológií (IKT) a aby zrevidovala jestvujúce nástroje 
na financovanie inovácií súvisiacich s energetikou, aby sa dosiahol prínos pre všetkých 
spotrebiteľov a uľahčil vývoj inteligentných sietí spôsobom ústretovým pre užívateľov;

32. nalieha na členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby presadzovali riešenia IKT v 
inteligentných sieťach a aby sa zamerali na trh výrobcov-spotrebiteľov a zohľadnili pritom 
čoraz väčšiu potrebu flexibility, energetickej účinnosti/úspor a účasti na strane dopytu; 

33. víta usmernenia Komisie, ktoré majú pomôcť stanoviť ambiciózne ciele politiky so 
zreteľom na zraniteľných spotrebiteľov a ktoré pomôžu členským štátom lepšie definovať 
túto kategóriu spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby súčasne preskúmala existujúce 
mechanizmy a nástroje na ochranu takýchto spotrebiteľov s cieľom navrhnúť opatrenia 
zamerané na súdržnejší a komplexnejší prístup na úrovni EÚ;

Pomoc v súvislosti s budúcimi výzvami v oblasti energetiky a klímy

34. vyzýva členské štáty, Komisiu a príslušné zainteresované strany, aby premenili potrebné 
schémy na podporu na transparentné, homogénne a trhovo riadené mechanizmy s cieľom 
vytvoriť spoločný trh pre požadované prvky podpory, ako sú energetická účinnosť, 
výrobcovia-spotrebitelia, kogenerácia, obnoviteľné zdroje energie a doplnkové služby, a 
to tak, aby sa zabezpečila ich kompatibilita; 

35. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala dôsledky zapájania zdrojov energie s nízkymi 
emisiami, najmä obnoviteľné zdroje, do energetických sústav, pokiaľ ide o finančnú 
podporu, systémové technické požiadavky a formu trhu;  zdôrazňuje, že nedostatočne 
koordinovaný prístup k týmto zdrojom dosiaľ bránil ich zapojeniu do európskych 
energetických systémov;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť potrebe ďalšieho rozvoja 
kogenerácie ako najefektívnejšieho spôsobu výroby elektrickej energie a tepla a aby túto 
možnosť založili na rozsiahlom zavádzaní diaľkového vykurovania, ako aj diaľkového 
chladenia;

37. nabáda Komisiu a členské štáty, aby tiež podporovali výskum a vývoj v oblasti 
inovatívnych energetických technológií, ktoré spadajú mimo rámca Horizont 2020 a 
projektov EIT, keďže to je jediná cesta vpred ako znižovať emisie, zlepšovať energetickú 
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bezpečnosť a zvyšovať konkurenčnú pozíciu priemyslu EÚ na celosvetových trhoch;  

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


