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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2169
z 21. novembra 2017,
pokiaľ ide o formát a mechanizmy na zasielanie údajov pre európsku štatistiku o cenách zemného
plynu a elektriny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 z 26. októbra 2016 o európskej štatistike
cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1952 sa vytvára spoločný rámec na tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky cien
zemného plynu a elektriny pre domácnosti a koncových odberateľov mimo domácnosti v Únii.

(2)

V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1952 by mali členské štáty zasielať štatistické údaje v elektro
nickej forme, a to vo vhodnom technickom formáte, ktorý stanoví Komisia.

(3)

Štatistické a technické štandardy na výmenu oficiálnych štatistík poskytuje systém výmeny štatistických údajov
a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX). Komisia (Eurostat) by preto v rámci Európskeho
štatistického systému v úzkej spolupráci s členskými štátmi mala stanoviť technický formát v súlade s týmito
štandardmi.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Údaje o cenách zemného plynu a elektriny pre domácnosti a koncových odberateľov mimo domácnosti v Únii sa
Eurostatu poskytujú cez jednotné kontaktné miesto, aby mohla Komisia (Eurostat) získavať tieto údaje elektronickými
prostriedkami.

Článok 2
Štruktúra, ktorá sa používa na prenos údajov Komisii (Eurostatu), je stanovená v prílohách.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 311, 17.11.2016, s. 1.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 21. novembra 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA I

Štruktúra na prenos štatistických údajov o cene zemného plynu
Informácie, ktoré majú zasielané súbory obsahovať:
Všeobecné informácie
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Krajina

Názov vykazujúcej krajiny

polročne

Organizácia

Názov vykazujúcej organizácie

polročne

Kontaktná osoba

Názov vykazujúceho úradníka

polročne

E-mailová adresa

E-mailová adresa vykazujúceho úradníka

polročne

Rok

Referenčný rok údajov (2017, 2018 atď.)

polročne

Polrok

1. alebo 2.

polročne

Za každé spotrebiteľské pásmo treba zaslať obsah polí v tabuľkách 1, 2 a 4.
Pásma pre spotrebiteľov v domácnosti sú:
— pásmo D1 (malá spotreba): ročná spotreba menej ako 20 GJ,
— pásmo D2 (stredná spotreba): ročná spotreba 20 alebo viac, ale menej ako 200 GJ,
— pásmo D3 (veľká spotreba): ročná spotreba 200 GJ alebo viac.
Pásma pre spotrebiteľov mimo domácností sú:
— pásmo I1: ročná spotreba menej ako 1 000 GJ,
— pásmo I2: ročná spotreba 1 000 alebo viac, ale menej ako 10 000 GJ,
— pásmo I3: ročná spotreba 10 000 alebo viac, ale menej ako 100 000 GJ,
— pásmo I4: ročná spotreba 100 000 alebo viac, ale menej ako 1 000 000 GJ,
— pásmo I5: ročná spotreba 1 000 000 alebo viac, ale menej ako 4 000 000 GJ,
— pásmo I6: ročná spotreba 4 000 000 GJ alebo viac.
Údaje v tabuľke 3 sa uvádzajú ako priemery vzťahujúce sa na všetky spotrebiteľské pásma spolu.
Tabuľka 1: Hlavné cenové úrovne
Pole

Status dôvernosti
Cena bez daní
— hodnota
— status sledovaného údaja

Poznámky

Periodicita vykazovania

polročne
Táto cena zahŕňa len komponent „energia a dodávka“ polročne
a komponent „sieť“.
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Poznámky

22.11.2017
Periodicita vykazovania

Cena bez DPH a iných daní s ná Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, polročne
komponent „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ktoré sa pre
rokom na odpočet
koncových odberateľov mimo domácnosti považujú za
— hodnota
dane bez nároku na odpočet. V prípade odberateľov v do
— status sledovaného údaja
mácnosti táto úroveň cien zahŕňa komponenty „energia“
a „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ale nie DPH.
Cena vrátane všetkých daní Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, polročne
a DPH (s nárokom a bez nároku komponent „sieť“ a všetky dane, poplatky a odvody s náro
na odpočet)
kom na odpočet a bez nároku na odpočet vrátane DPH.
— hodnota
— status sledovaného údaja

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za gigajoule (úroveň spalného tepla).
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 2: Podrobné členenie cien podľa komponentov a subkomponentov

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Cena za energiu a dodávku
— hodnota
— status sledovaného údaja

Sieťové poplatky
— hodnota
— status sledovaného údaja

Daň z pridanej hodnoty
— hodnota

Tento komponent zahŕňa komoditnú cenu zemného plynu, ročne
ktorú platí dodávateľ, alebo cenu zemného plynu v mieste
vstupu do prepravnej siete, a prípadne tieto náklady konco
vých odberateľov: náklady na skladovanie a náklady súvi
siace s predajom zemného plynu koncovým odberateľom.
Sieťové poplatky zahŕňajú tieto náklady pre koncových od ročne
berateľov: sadzby za prepravu a distribúciu, straty pri pre
prave a distribúcii, sieťové poplatky, náklady v súvislosti s
pozáručným servisom, náklady na prevádzku systému a ná
klady v súvislosti s prenájmom merača a meraním spo
treby.
Daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice Rady ročne
2006/112/ES (1)

— status sledovaného údaja
Dane za energie z obnoviteľných Dane, poplatky alebo odvody vzťahujúce sa na podporu ročne
obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti
zdrojov
a kombinovanej výroby tepla a elektriny.
— hodnota
— status sledovaného údaja
Dane za kapacitu
— hodnota
— status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa strategických zá ročne
sob, kapacitných platieb a energetickej bezpečnosti; dane za
distribúciu zemného plynu; uviaznuté náklady a odvody tý
kajúce sa financovania regulačných orgánov v oblasti ener
getiky alebo subjektov na trhu a prevádzkovateľov sietí.
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Pole

Environmentálne dane
— hodnota
— status sledovaného údaja
Iné dane
— hodnota
— status sledovaného údaja

Poznámky

L 306/13
Periodicita vykazovania

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kvality ovzdušia ročne
a iných environmentálnych účelov; dane z emisií CO2 alebo
iných skleníkových plynov.

Všetky ostatné dane, poplatky alebo odvody, ktoré nepatria ročne
do žiadnej z predchádzajúcich štyroch kategórií: podpora
na diaľkové vykurovanie; miestne alebo regionálne fiškálne
poplatky; kompenzácie pre ostrovy; koncesionárske po
platky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie
pôdy a verejného alebo súkromného majetku na účely sietí
alebo iných zariadení.

(1) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006,
s. 1).

Referenčné obdobie pre všetky komponenty a subkomponenty je jeden rok.
Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za gigajoule (GJ) na základe úrovne spalného tepla.
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.
Tabuľka 3: Sieťové náklady
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Náklady na prepravu
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Náklady na distribúciu
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na prepravu pre odbe ročne
rateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov
na prepravu pre koncových odberateľov mimo domácnosti
vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových ná
kladov.
Priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre od ročne
berateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákla
dov na distribúciu pre koncových odberateľov mimo do
mácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových
sieťových nákladov.

Referenčné obdobie pre náklady na prepravu a distribúciu je jeden rok.
Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.
Tabuľka 4: Objemy spotreby
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Objemy spotreby
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Relatívny podiel zemného plynu v každom spotrebiteľskom ročne
pásme na základe celkového objemu, na ktorý sa vzťahujú
ceny.
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Referenčné obdobie pre objemy spotreby je jeden rok.
Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.
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PRÍLOHA II

Štruktúra na prenos štatistických údajov o cene elektriny
Informácie, ktoré majú zasielané súbory obsahovať:
Všeobecné informácie
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Krajina

Názov vykazujúcej krajiny

polročne

Organizácia

Názov vykazujúcej organizácie

polročne

Kontaktná osoba

Názov vykazujúceho úradníka

polročne

E-mailová adresa

E-mailová adresa vykazujúceho úradníka

polročne

Rok

Referenčný rok údajov (2017, 2018 atď.)

polročne

Polrok

1. alebo 2.

polročne

Za každé spotrebiteľské pásmo treba zaslať obsah polí v tabuľkách 1, 2 a 4.
Pásma pre spotrebiteľov v domácnosti sú:
— pásmo DA (veľmi malá spotreba): ročná spotreba menej ako 1 000 kWh,
— pásmo DB (malá spotreba): ročná spotreba 1 000 alebo viac, ale menej ako 2 500 kWh,
— pásmo DC (stredná spotreba): ročná spotreba 2 500 alebo viac, ale menej ako 5 000 kWh,
— pásmo DD (veľká spotreba): ročná spotreba 5 000 alebo viac, ale menej ako 15 000 kWh,
— pásmo DE (veľmi veľká spotreba): ročná spotreba 15 000 kWh alebo viac.
Pásma pre spotrebiteľov mimo domácností sú:
— pásmo IA: ročná spotreba menej ako 20 MWh,
— pásmo IB: ročná spotreba 20 alebo viac, ale menej ako 500 MWh,
— pásmo IC: ročná spotreba 500 alebo viac, ale menej ako 2 000 MWh,
— pásmo ID: ročná spotreba 2 000 alebo viac, ale menej ako 20 000 MWh,
— pásmo IE: ročná spotreba 20 000 alebo viac, ale menej ako 70 000 MWh,
— pásmo IF: ročná spotreba 70 000 alebo viac, ale menej ako 150 000 MWh,
— pásmo IG: ročná spotreba 150 000 MWh alebo viac.
Údaje v tabuľke 3 sa uvádzajú ako priemery vzťahujúce sa na všetky spotrebiteľské pásma.
Tabuľka 1: Hlavné cenové úrovne
Pole

Status dôvernosti
Cena bez daní
— hodnota
— status sledovaného údaja

Poznámky

Periodicita vykazovania

polročne
Táto cena zahŕňa len komponent „energia a dodávka“ polročne
a komponent „sieť“.
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Pole

Poznámky

22.11.2017
Periodicita vykazovania

Cena bez DPH a iných daní s ná Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, polročne
komponent „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ktoré sa pre
rokom na odpočet
koncových odberateľov mimo domácnosti považujú za
— hodnota
dane bez nároku na odpočet. V prípade odberateľov v do
— status sledovaného údaja
mácnosti táto úroveň cien zahŕňa komponenty „energia“
a „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ale nie DPH.
Cena vrátane všetkých daní Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, polročne
a DPH (s nárokom a bez nároku komponent „sieť“ a všetky dane, poplatky a odvody s náro
na odpočet)
kom na odpočet a bez nároku na odpočet vrátane DPH.
— hodnota
— status sledovaného údaja

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za kilowatthodinu (kWh).
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 2: Podrobné členenie cien podľa komponentov a subkomponentov
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Cena za energiu a dodávku
— hodnota

Komponent celkovej ceny, ktorý sa týka energie a dodávky ročne
okrem daní.

— status sledovaného údaja

Tento komponent zahŕňa tieto náklady pre koncových od
berateľov: výroba, akumulácia, vyrovnávacia energia, ná
klady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie po
záručného servisu a iné náklady na dodávku.

Sieťové poplatky

Komponent celkovej ceny, ktorý sa týka sieťových poplat ročne
kov okrem daní.

— hodnota
— status sledovaného údaja

Sieťové poplatky zahŕňajú tieto náklady pre koncových od
berateľov: sadzby za prenos a distribúciu, straty pri prenose
a distribúcii, sieťové náklady, náklady v súvislosti s pozá
ručným servisom, náklady na prevádzku systému a náklady
v súvislosti s prenájmom merača a meraním spotreby.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice 2006/112/ES. ročne

— hodnota
— status sledovaného údaja
Dane za energie z obnoviteľných Dane, poplatky alebo odvody vzťahujúce sa na podporu ročne
obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti
zdrojov
a
kombinovanej výroby tepla a elektriny.
— hodnota
— status sledovaného údaja
Dane za kapacitu
— hodnota
— status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kapacitných pla ročne
tieb a energetickej bezpečnosti a primeranosti výroby elek
triny; dane z reštrukturalizácie uhoľného priemyslu; dane
za distribúciu elektriny; uviaznuté náklady a odvody týka
júce sa financovania regulačných orgánov v oblasti energe
tiky alebo subjektov na trhu a prevádzkovateľov sústavy.
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Pole

Environmentálne dane
— hodnota
— status sledovaného údaja
Dane za jadrovú energiu
— hodnota
— status sledovaného údaja
Iné dane
— hodnota
— status sledovaného údaja

Poznámky

L 306/17
Periodicita vykazovania

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kvality ovzdušia ročne
a iných environmentálnych účelov; dane z emisií CO2 alebo
iných skleníkových plynov.
Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa jadrového sektora ročne
vrátane vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, ich
kontrol a poplatkov súvisiacich s jadrovými zariadeniami.
Všetky ostatné dane, poplatky alebo odvody, ktoré nepatria ročne
do žiadnej z predchádzajúcich piatich kategórií: podpora na
diaľkové vykurovanie; miestne alebo regionálne fiškálne po
platky; kompenzácie pre ostrovy; koncesionárske poplatky
vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy
a verejného alebo súkromného majetku na účely sietí alebo
iných zariadení.

Referenčné obdobie pre všetky komponenty a subkomponenty je jeden rok.
Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za kilowatthodinu (kWh).
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.
Tabuľka 3: Sieťové náklady
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Náklady na prenos
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Náklady na distribúciu
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na prenos pre odbera ročne
teľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov
na prenos pre koncových odberateľov mimo domácnosti
vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových ná
kladov.
Priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre od ročne
berateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákla
dov na distribúciu pre koncových odberateľov mimo do
mácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových
sieťových nákladov.

Referenčné obdobie pre náklady na prenos a distribúciu je jeden rok.
Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.
Tabuľka 4: Objemy spotreby
Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti
Objemy spotreby
— percentuálny podiel
— status sledovaného údaja

Relatívny podiel elektriny v každom spotrebiteľskom pásme ročne
na základe celkového objemu, na ktorý sa vzťahujú ceny.
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Referenčné obdobie pre objemy spotreby je jeden rok.
Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.
Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

22.11.2017

