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V Bratislave 15.04.2020 

 

Stanovisko spoločnosti eustream, a.s. k odpovedi 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetí k TYNDP 2020-2029 a Správe 
o plnení TYNDP 2019-2028 zo dňa 07. apríla 2020 
 

Všetky informácie a údaje obsiahnuté v aktuálnom Desaťročnom pláne rozvoja prepravnej 

siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie rokov 2020-2029 sú aktuálne a platné k času 

plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti eustream, a.s. vyplývajúcej z § 49 ods. 7. písm. h) 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), podľa ktorej má prevádzkovateľ 

prepravnej siete povinnosť „každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane 

plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán 

rozvoja siete“) a predložiť ho ministerstvu a úradu každoročne do 30. novembra na 

nasledujúcich desať rokov vrátane správy o plnení desaťročného plánu rozvoja siete“ a 

v súlade s § 59 predmetného zákona o energetike. 

K odporúčaniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zvážiť úpravu textácie v prípade projektu 

Eastring z dôvodu, že schválením novej prílohy VII (Annex VII) k nariadeniu EÚ č. 347/2013 

Európskou komisiou dňa 31.10.2019 bol projekt Eastring (pôvodne ako kandidát PCI 6.25.1) 

vyňatý z finálneho 4. zoznamu PCI spoločnosť eustream, a.s. uvádza, že  nakoľko bol proces 

prípravy a schvaľovania nového, v poradí 4. PCI zoznamu formálne ukončený až publikovaním 

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/389, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre 

Úniu, dňa 11.3.2020 v Úradnom vestníku EÚ, resp. až nadobudnutím jeho 

účinnosti  dvadsiatym dňom po jeho zverejnení, k termínu 30.11.2019 bol projekt Eastring 

stále projektom spoločného záujmu (PCI projektom) zaradeným na 3. PCI zozname. 

Spoločnosť eustream, a.s. zároveň uvádza, že v nadchádzajúcom Desaťročnom pláne rozvoja 

prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie rokov 2021-2030 bude zmena týkajúca 

sa projektu Eastring vo vzťahu k aktuálnemu PCI zoznamu plne zohľadnená.    
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