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Vec: Ukončenie režimu minimálnych dovozných cien čínskych FV panelov 
 
Vážený pán Šefčovič, 
 
obraciame sa na Vás v mene asociácie zastupujúcej inštalatérov, dodávateľov 

komponent a majiteľov fotovoltických elektrární (ďalej SAPI), ktorá v Slovenskej republike 
zastrešuje celý reťazec FV riešení. Vzhľadom na to, že obnoviteľné zdroje energií patria k 
jednej z priorít európskeho spoločenstva a na Slovensku je pred spustením veľký podporný 
program Zelená domácnostiam, radi by sme Vás požiadali o podporu pri rozhodovaní 
Európskej komisie o ukončení režimu minimálnych dovozných cien čínskych FV panelov 
a komponent pre FV panely. 

 
Od roku 2013 Európska komisia zaviedla anti-dumpingoé, anti-subsidy vyšetrovanie, 

ktoré viedlo k režimu minimálnych dovozných cien čínskych FV technológií. Tento režim by 
mal byť automaticky ukončený v decembri 2015. Podľa verejných informácií však hrozí, že 
vaša komisia by mohla trvanie tohto režimu predĺžiť spustením tzv. Expire review..  

 
Spolu s ďalšími národnými asociáciami sme toho názoru, že toto opatrenie už prispelo 

k spomaleniu rozvoja fotovoltických elektrární nielen v ostatných krajinách EU, ale už aj na 
Slovensku). To sa podieľalo na ukončení činnosti množstva spoločností a strate 
zamestnaneckých miest. Zvlášť na Slovensku je situácia kritická aj z dôvodu extrémne dlhej 
prípravy dotačného programu na malé FV inštalácie. Prostredníctvom Úradu Vlády SR, ale aj 
médií, sa o spustení podporného inštalačného mechanizmu hovorí už dva roky. Väčšina 
domácností samozrejme čaká na spustenie tohto programu a množstvo realizovaných inštalácií 
je blízke nule. V súbehu s umelo navýšenými cenami FV panelov, z dôvodu minimálnych 
dovozných cien, to postavilo väčšinu spoločností z FV priemyslu do pozície útlmu činností až 
zániku.  

 
Práve prirodzené ukončenie režimu minimálnych dovozných cien by našim 

spoločnostiam dovolilo znovu oživiť svoju činnosť, nakoľko by viedlo k obnoveniu trhovej 
ceny. Toto neprirodzené navýšenie ceny FV panelov sa pohybuje nad 0,1 €/Wp (pre názornosť 
pri celkovej inštalácii 1 MW je to pokles cien aj viac ako 100 000 €). Pokles na trhovú cenu by 
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výrazne prispel k  inštalácii FV systémov bez akejkoľvek podpornej finančnej schémy. 
Podklady a naše stanoviská sme, pod vedením európskej asociácie (SolarPower Europe),  
adresovali vašej kolegyni pani Malmström a 28. 10. 2015 na stretnutí s p. Mariou Åsenius, 
Head of Cabinet Commissioner Malmström. 

 
Naša asociácia podporuje všetky aktivity, ktoré pomôžu zvýšeniu počtu zamestnancov 

v oblasti slnečnej energetiky, a veríme, že dostatok kvalitných FV panelov z celého sveta, 
vrátene čínskych, pomôže k zvýšeniu množstva kvalitných FV riešení. To nás ako Európu, tak 
aj Slovensko, povedie k nízko uhlíkovej spoločnosti menej závislej na dovoze fosílnych palív. 
Čo spätne prispeje k cieľom budovania Energetickej únie. Prirodzené zrušenie minimálnych 
dovozných cien taktiež povedie k  vyššiemu množstvu kvalitných inštalácií. Logický dôsledok 
je okrem iného, že EU krajiny, inštalatéri a koncoví užívatelia zaplatia menej za dovážané FV 
komponenty a teda viac európskych financií zostane vo vnútri EU na iné investície. 

 
SAPI preto silno podporuje snahy SolarPower Europe za prirodzené zrušenie tohto 

režimu pôvodne plánované v decembri 2015. 
  
Vieme, že táto vec je v zodpovednosti p. komisárky Malmström, ale nakoľko sa týka 

energetiky a Energetickej únie, tak Vás týmto listom dovoľujeme si Vás požiadať o zváženie 
vašej angažovanosti pri prirodzenom ukončení režimu minimálnych dovozných cien čínskej 
FV technológie.  

 
 
Veľmi by nás potešilo, keby ste si aj napriek svojej vyťaženosti na nás našli čas. S úctou 
 

V mene Slovenskej asociácie 
fotovoltického priemyslu a OZE 
 
Ing. Pavel Šimon, CSc. 
Zástupca riaditeľky 

 
 
 
10. 11. 2015 v Liptovskom Mikuláši 
 
 
 
Na vedomie: Zastúpeniu EK na Slovensku, Vedúci zastúpenia p. Dušan Chrenek 

(Dusan.Chrenek@ec.europa.eu)  
 


