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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Smernica navrhnutá Európskou komisiou sleduje cieľ zabezpečiť náležité fungovanie 
spoločného trhu EÚ s elektrinou. Zabezpečenie istoty v zásobovaní elektrinou a primeraná 
miera spojenia medzi členskými štátmi sú v návrhu Smernice hlavnými prvkami pre 
realizáciu tohto cieľa. Komisia ďalej navrhuje rámec, v ktorom majú členské štáty zostavovať 
svoje koncepcie pre istotu v zásobovaní elektrinou.   
 
Tým je návrh Smernice na jednej strane doplnkom k Smernici 2003/54/ES o spoločných 
predpisoch jednotného trhu s elektrinou. Na druhej strane návrh súvisí so závermi zasadnutia 
na najvyššej úrovni v Barcelone v roku 2002, na ktorom hlavy štátov a premiéri vlád schválili 
cieľ snažiť sa o stupeň spojenia, ktorý zodpovedá 10 % inštalovaných výrobných kapacít.   
Okrem toho výpadky z leta 2003 ukázali, že existuje naliehavá potreba jednania v Európskej 
únii ohľadne istoty v zásobovaní elektrinou. Návrh Komisie sa s týmto problémom zaoberá 
väčšou mierou pod zorným uhlom istoty prenosu.  
 
Vo všeobecných ustanoveniach návrhu Smernice (článok 3) ide o politické koncepcie 
členských štátov, ktoré majú definovať úlohu a kompetenciu rôznych účastníkov trhu. Čo sa 
tohto týka, považuje spravodajca za nutné rozšíriť okruh účastníkov trhu navrhnutý Komisiou, 
prípadne neklásť žiadne obmedzenie.  Práve z environmentálne politického hľadiska je 
dôležité, aby tak spotrebitelia, ako aj strana dopytu, boli zapojené do politických koncepcií 
členských štátov týkajúcich sa istoty v zásobovaní. Manažment dopytu pre zvýšenie 
výkonnosti energie v tom musí hrať hlavnú úlohu.  
 
Pre vytváranie politických koncepcií v členských štátoch sú z environmentálne politického 
hľadiska dôležité predovšetkým štyri body: pôsobiť proti trendu zvyšujúceho sa dopytu 
energie, podpora využívania elektriny z obnoviteľných energií, podpora výkonnosti energie a 
zavedenie nových technológií najmä pre riadenie spotreby s cieľom využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, ako aj decentralizovaného zásobovania energiou. V týchto bodoch môže 
spravodajca podporiť návrh Komisie. Navyše by sa však mala brať na zreteľ tiež kvalita siete, 
prípadne infraštruktúry siete. Je dôležité, aby budúce investície do elektrických sietí boli 
vypočítané viac na požiadavky a charakteristiky obnoviteľných energií a aby tak vznikali 
trvalé energetické siete. Európska únia a členské štáty by mali v technickej oblasti tohto cieľa 
zvýšiť svoje úsilia zamerané na podporu výskumu.  
 
Cieľ posilniť spojenie medzi členskými štátmi treba posudzovať z dvojakého zorného uhla. 
Na jednej strane je spojenie predpokladom pre medzinárodný obchod a tým aj pre fungovanie 
spoločného trhu energie. Výstavba nových spojovacích vedení by okrem toho mohla čo 
najviac zvýšiť istotu v zásobovaní energiou, aby dochádzalo k menšiemu preťaženiu siete. Na 
druhej strane výpadok prúdu v Taliansku ukázal, že silnejšie spojenie neposkytuje žiadne 
dostatočné riešenie pre istotu v zásobovaní. Investície do výstavby nových spojovacích vedení 
sú preto podľa názoru spravodajcu rovnako dôležité pre istotu v zásobovaní, ako investície do 
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decentralizovanej výroby energie (distributed generation – rozdelená výroba).  
 
Nakoniec by spravodajca chcel poznamenať, že odmieta dirigistický prístup Komisie 
k výstavbe spojovacích vedení (článok  7). Z hľadiska tržného hospodárstva sa nedá 
zdôvodniť, že sú prevádzkovatelia sietí pre prenos elektrickej energie nútení do investícií. 
Spravodajca síce uznáva naliehavú nutnosť investícií do nových spojovacích vedení, najmä 
aby siete pre obnoviteľné energie boli urobené vhodnejšie, ale metodika plánovaného 
hospodárstva by nemala byť žiadnym prostriedkom pre tento účel. 
 
 
 
 
 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, ako gestorský výbor, aby do svojej správy prijal nasledujúce 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

Text navrhnutý Komisiou1 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
Odôvodnenie 6 

6) Na zasadnutí Európskej rady 
v Barcelone bolo dohodnuté vytýčiť ako 
cieľ pre mieru spojenia medzi členskými 
štátmi 10 % inštalovanej kapacity 
v jednotlivých členských štátov, aby sa 
zlepšila istota v zásobovaní a uľahčila 
konkurencia. Malé miery spojenia vedú 
k rozdrobeniu trhu a bránia rozvoju 
konkurencie. Existencia primeranej fyzickej 
kapacity spojovacích vedení je nutným, ale 

6) Malé miery spojenia vedú k rozdrobeniu 
trhu a bránia rozvoju konkurencie. 
Existencia primeranej fyzickej kapacity 
spojovacích vedení je nutným, ale nie 
dostatočným, predpokladom pre úplný 
rozvoj konkurencie. Okrem toho musia 
prevádzkovatelia sietí pre prenos elektrickej 
energie brániť tomu, aby sa zadržovaním 
kapacity nespôsobil umelý nedostatok. 
V tejto súvislosti by sa mala v postupe 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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nie dostatočným, predpokladom pre úplný 
rozvoj konkurencie. Okrem toho musia 
prevádzkovatelia sietí pre prenos elektrickej 
energie brániť tomu, aby sa zadržovaním 
kapacity nespôsobil umelý nedostatok.  
V tejto súvislosti by sa mala v postupe 
výpočtu a prideľovania kapacity zabezpečiť 
väčšia transparentnosť. 

výpočtu a prideľovania kapacity zabezpečiť 
väčšia transparentnosť. 

Odôvodnenie 

Je síce správne, že hlavy štátov a premiéri vlád na zasadnutí na najvyššej úrovni v Barcelone 
v roku 2002 dohodli mieru spojenia 10 % inštalovaných kapacít. Ale výpadky z leta 2003 
ukázali, že väčšie spojenie nielen že nemôže byť žiadnou dostatočnou ochranou pred 
výpadkom prúdu, ale naopak ho dokonca ešte môže podporiť. Je preto otázne, či by sa mal na 
tomto mieste v tejto forme uvádzať 10% cieľ s odôvodnením zvýšenia istoty v zásobovaní. 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
Odôvodnenie 6 a (nové) 

 (6a) Pre úplné rozvinutie konkurencie je 
okrem transparentnosti nutné vo výpočte 
kapacity zaistiť tiež transparentnosť 
v prístupe k sieti. Týmto spôsobom môžu 
byť existujúce kapacity lepšie využité a na 
trh nebudú vysielané žiadne falošné signály 
o nedostatku. 

Odôvodnenie 

Je nesporné, že investície do nových prenosových kapacít sú nutné, aby sa odstránili určité 
úzke miesta a aby sa spoločný trh mohol naplno rozvinúť. Ale treba dbať o to, aby sa na 
základe nedostatočnej transparentnosti s ohľadom na nediskriminačný prístup tretích strán 
k sieti nevytvárali zbytočné paralelné štruktúry. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
Článok 2 

„rozdelená výroba“ „decentralizovaná výroba“ 
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Odôvodnenie 

V tejto zmene sa jedná (pravdepodobne nielen výlučne v nemeckom znení) o problém 
prekladu. Pod pojmom „distributed generation“ treba rozumieť „decentralizovanú výrobu“. 
Pojem decentralizovaná výroba je vo všetkých pozmeňujúcich návrhoch spravodajcu 
používaný v tomto zmysle a mal by sa vzťahovať na celé znenie Smernice. 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
Článok 3 odsek 1 

1. Členské štáty pri stanovení svojej 
všeobecnej politiky pre zabezpečenie 
vysokej istoty v zásobovaní elektrinou 
definujú a uverejňujú úlohy a kompetencie 
rôznych kategórií aktérov trhu, a to 
a) prevádzkovateľov sietí pre prenos 
elektrickej energie a 
b) zásobovacích podnikov 
pri realizácii tejto politiky a prípadne 
formulujú minimálne požiadavky, ktoré 
musia spĺňať aktéri príslušného trhu 
elektriny. 

1. Členské štáty pri stanovení svojej 
všeobecnej politiky pre zabezpečenie 
vysokej istoty v zásobovaní elektrinou 
definujú a uverejňujú úlohy a kompetencie 
rôznych kategórií aktérov trhu pri realizácii 
tejto politiky a prípadne formulujú 
minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať 
aktéri príslušného trhu elektriny. 
 

Odôvodnenie 

Nie je opodstatnené definovať len prevádzkovateľov sietí pre prenos elektrickej energie a 
zásobovacie podniky ako aktérov trhu. Skôr sa k aktérom trhu počítajú aj prevádzkovatelia 
distribučných sietí a výrobcovia a spotrebitelia elektrickej energie.  Práve z environmentálne 
politického hľadiska je dôležité, aby členské štáty zapojili do svojich opatrení a politických 
koncepcií aj manažment dopytu a tiež spotrebiteľov, aby výstavba kapacít, o ktorú je snaha, 
nedávala žiadne falošné podnety pre zvýšenie spotreby elektriny. 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
Článok 3 odsek 2 bod ea (nový) 

 (ea) nutnosť investovať do výskumu 
nových kvalít siete, ako napr. obojsmerná 
infraštruktúra siete, ktorá prihliada na 
zvláštne charakteristiky obnoviteľných 
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energií , ako aj na decentralizovanú 
výrobu.  

Odôvodnenie 

Obnoviteľné energie a decentralizovaná výroba energie sú čím ďalej tým dôležitejším prvkom 
výroby elektriny. Na základe svojich zvláštnych charakteristík môžu predstavovať problém 
okrem iného pre stabilitu sietí. Technické možnosti, aby sa vhodnosť sietí prispôsobila 
príslušným požiadavkám a zvýšila kvalita sietí, nie sú doteraz dostatočne preskúmané a 
využité. Dôležitou oblasťou je napríklad vytvorenie obojsmernej infraštruktúry sietí. Preto je 
dôležité, aby do politiky pre zabezpečenie vysokej istoty v zásobovaní elektrinou boli zahrnuté 
investície do výskumu nových technických možností. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
Článok 5 odsek 2 

2. Členské štáty uverejnia opatrenia 
prijímané podľa tohto článku, pričom 
zabezpečia čo najrozsiahlejšiu prípravu u 
spotrebiteľov elektriny, ako aj u existujúcich 
a potencionálnych investorov vo výrobnom 
odvetví. 

2. Členské štáty uverejnia opatrenia 
prijímané podľa tohto článku a zaistia ich 
realizáciu, pričom zabezpečia čo 
najrozsiahlejšiu prípravu u spotrebiteľov 
elektriny, ako aj u existujúcich a 
potencionálnych investorov vo výrobnom 
odvetví. 

Odôvodnenie 

Nepostačí len uverejniť opatrenia. Členské štáty by mali zabezpečiť aj ich realizáciu. 
Z environmentálne politického hľadiska nadobúda pritom veľký význam  vytvorenie podnetov 
pre efektívne využívanie energie. 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
Článok 7 odsek 3a (nový) 

 (3a) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rozhodnutia o medzinárodných spojeniach 
prijímali v úzkej spolupráci a podľa 
transparentných kritérií medzi príslušnými 
prevádzkovateľmi sietí pre prenos 
elektrickej energie.  
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Odôvodnenie 

Bez úzkej spolupráce medzi prevádzkovateľmi sietí pre prenos elektrickej energie sa nemôžu 
prijímať ani rozhodnutia o investíciách, ani nemôže plynulo fungovať výstavba 
medzinárodných spojení. Transparentné kritériá majú zabrániť tomu, aby nedochádzalo 
k diskriminácii tretích strán. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Článok 7 odsek 4 

4. Regulačný orgán schvaľuje plán 
prevádzkovateľa siete pre prenos elektrickej 
energie alebo alternatívny plán potom, čo 
v ňom v dohode s prevádzkovateľom siete 
pre prenos elektrickej energie uskutoční 
vecné zmeny ako výsledok postupu 
uvedeného v odseku 3, ako aj s ohľadom 
na priority stanovené v odseku 2 a v článku 
6. 

odpadá 

Odôvodnenie 

Pri tak zdĺhavých a intervenčných postupoch už s najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde 
k žiadnym investíciám do sietí pre prenos elektrickej energie.  Tým by sa dosiahol opak toho, 
čo je cieľom Smernice. Sťaženie investícií by potom malo aj negatívne účinky aj na žiaduce 
environmentálne politické  zlepšenie kvality sietí (prispôsobenie sa požiadavkám 
obnoviteľných energií). 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
Článok 7 odsek 5 

5. Regulačný orgán prihliadne na stratégie 
investícií schválené podľa odseku 4, keď 
povoľuje metódu stanovenia poplatkov za 
prístup k sieti podľa postupu v článku 23 
odsek 2 Smernice 2003/54/ES. 

5. Regulačný orgán prihliadne na stratégie 
investícií predložené podľa odseku 1, keď 
povoľuje metódu stanovenia poplatkov za 
prístup k sieti podľa postupu v článku 23 
odsek 2 Smernice 2003/54/ES. 

Odôvodnenie 

vyplýva z vyčiarknutia článku 7 odsek 4. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
Článok 7 odsek 6 

6.  Pre prípad, že prevádzkovateľ siete pre 
prenos elektrickej energie pri 
uskutočňovaní zámerov stanovených podľa 
odseku 4 zaviní spozdenie alebo chybu, 
musia mať regulačné orgány k dispozícii 
potrebné prostriedky, aby sa postarali o to, 
že sa schválená stratégia bude plniť 
uspokojujúcim časovým postupom; patrí 
sem najmä: 

odpadá 

a) uloženie finančných sankcií 
prevádzkovateľom sietí pre prenos 
elektrickej energie, ktorých zámery 
časového plánu sa nedodržujú,  

 

b) vydanie pokynu prevádzkovateľom siete 
pre prenos elektrickej energie, aby práce 
uskutočnili do určitého termínu,  

 

c) opatrenia pre odovzdanie 
uskutočňovaných prác dodávateľovi 
v rámci výberového konania. 

 

Odôvodnenie 

Tento návrh Komisie má čisto charakter plánovaného hospodárstva a nie je zlučiteľný 
s liberalizovaným spoločným trhom elektrickej energie. 
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