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VNITŘNÍ TRH S ENERGIÍ

Za účelem harmonizace a liberalizace vnitřního trhu EU s energií byly v letech 1996 až
2009 postupně přijaty tři legislativní balíčky opatření, které se zaměřily na přístup na
trh, transparentnost a regulaci, ochranu spotřebitele, podporu propojení a na dostatečnou
úroveň dodávek energie. Díky těmto opatřením mohou na trh členských států vstupovat noví
dodavatelé plynu a elektřiny a průmysloví spotřebitelé i domácnosti si mohou své dodavatele
svobodně zvolit. Jiné politiky EU, jež mají dopad na vnitřní trh s energií, se soustředí na
bezpečnost dodávek elektřiny, plynu a ropy a na rozvoj transevropských sítí pro přepravu
elektřiny a plynu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

K dokončení vnitřního trhu EU je v odvětví energetiky nezbytné odstranit řadu zábran
a překážek obchodu, ve větší míře sjednotit daňové a cenové politiky a opatření týkající se
norem a standardů a vytvořit předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Cílem je
vytvořit fungující trh a zajistit spravedlivý přístup na trh a vysoký stupeň ochrany spotřebitele,
jakož i dostatečnou úroveň propojení a výrobní kapacity. Evropská rada stanovila lhůtu pro
dokončení vnitřního trhu s energií na rok 2014. Ačkoliv tato lhůta nebyla plně dodržena, bylo
dosaženo pokroku v diverzifikaci dodavatelů energie a v přeshraničním obchodu s energií
(COM(2014)0634).

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

A. Liberalizace trhu s plynem a elektřinou
V 90. letech, kdy byla většina vnitrostátních trhů s elektřinou a se zemním plynem stále ovládána
monopolně, se Evropská unie a členské státy rozhodly tyto trhy postupně otevřít hospodářské
soutěži. První směrnice o liberalizaci (první energetický balíček) byly přijaty v letech 1996
(elektřina) a 1998 (plyn) a do právních systémů členských států měly být provedeny do roku
1998 (elektřina) a 2000 (plyn). Druhý energetický balíček byl přijat v roce 2003 a jeho směrnice
měly být do vnitrostátního práva členských států provedeny do roku 2004, přičemž některá
ustanovení vstoupila v platnost až v roce 2007. Průmysloví spotřebitelé i domácnosti si nyní
mohli své dodavatele plynu a elektřiny svobodně zvolit z širší nabídky konkurenčních podniků.
V dubnu  2009 byl přijat třetí energetický balíček, který pozměnil druhý balíček, položil základy
pro vytvoření vnitřního trhu s energií a má za cíl vnitřní trhy s elektřinou a plynem ještě více
liberalizovat.
V únoru 2015 zveřejnila Komise sdělení o balíčku opatření k energetické unii nazvané
„Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky
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v oblasti změny klimatu“ (COM(2015)0080). V balíčku se uvádí, že cílem energetické unie
je „poskytnout spotřebitelům v EU – domácnostem a podnikům – bezpečnou, udržitelnou,
konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii“. Za účelem dosažení těchto cílů bylo
v balíčku stanoveno pět vzájemně se posilujících a úzce spolu souvisejících rozměrů:
energetická bezpečnost, solidarita a důvěra, plně integrovaný evropský trh s energií, energetická
účinnost přispívající ke zmírnění poptávky, dekarbonizace hospodářství a výzkum, inovace
a konkurenceschopnost.
Jak bylo oznámeno ve strategii energetické unie, Komise dne 30. listopadu 2016 předložila
soubor legislativních návrhů na nové uspořádání trhu EU s energií. Balíček „Čistá energie pro
všechny Evropany“ (COM(2016)0860) si klade za cíl provést energetickou unii a zahrnuje
energetickou účinnost, energii z obnovitelných zdrojů, uspořádání trhu s elektřinou, bezpečnost
dodávek elektrické energie a pravidla správy energetické unie.
B. Regulace trhu s energií
Od března 2011 plně funguje Evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních
orgánů (ACER) (nařízení (ES) č. 713/2009). Je především zodpovědná za podporu spolupráce
mezi vnitrostátními regulačními orgány na regionální i evropské úrovni a za monitorování
rozvoje sítě a vnitřních trhů s elektřinou a plynem. Má také pravomoc vyšetřovat případy
zneužívání trhu a koordinovat s členskými státy ukládání přiměřených pokut. Odpovědnost za
uplatňování sankcí za nesplnění povinnosti zůstává nicméně stále v rukou členských států.
Dále byla přijata dvě nařízení, jimiž byly vytvořeny struktury spolupráce v rámci Evropské
sítě provozovatelů přenosových soustav (sítě ENTSO): jedno pro elektřinu (nařízení (ES)
č. 714/2009) a jedno pro plyn (nařízení (ES) č. 715/2009 pozměněné rozhodnutím Komise
2010/685/EU). Úkolem sítí ENTSO je společně s agenturou ACER vypracovávat podrobná
pravidla pro přístup k síti a kodexy pro technický provoz, koordinovat provoz sítě
prostřednictvím výměny provozních informací a rozvíjet společné normy a postupy pro zajištění
bezpečnosti a pro případ nouze. Sítě ENTSO musí také jednou za dva roky vypracovat desetiletý
plán investic do sítí, který následně přezkoumá agentura ACER.
Cílem směrnice 2008/92/ES je také zvýšit transparentnost cen plynu a elektřiny účtovaných
konečným průmyslovým odběratelům tím, že stanoví požadavek, aby členské státy dvakrát
ročně předávaly úřadu Eurostat informace o cenách a systémech tvorby cen. V říjnu 2011 přijala
EU nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
(REMIT), jehož cílem je zaručit na evropských trzích s energií poctivé obchodní postupy.
C. Bezpečnost dodávek elektřiny, zemního plynu a ropy
Směrnice 2005/89/ES stanoví opatření pro zajištění zabezpečení dodávek elektřiny, řádného
fungování vnitřního trhu s elektřinou, vhodné úrovně propojení mezi členskými státy a výrobní
kapacity a zachování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Vzhledem k tomu, že plyn je zcela
zásadní součástí dodávek energie do Evropské unie, a v reakci na rusko-ukrajinskou plynovou
krizi v zimě 2008–2009 bylo v roce 2010 přijato nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Jeho cílem je posílit mechanismy pro předcházení
krizím a jejich řešení. Podle směrnice 2009/119/ES musí členské státy udržovat minimální
zásoby ropy v objemu, který odpovídá 90 dnům průměrného denního čistého dovozu nebo
61 dnům průměrné denní domácí spotřeby, podle toho, která z těchto dvou hodnot je vyšší,
s cílem zajistit bezpečnost dodávek ropy. V květnu 2014 zveřejnila Komise v reakci na
obavy spojené s dodávkou ruského zemního plynu přes Ukrajinu svou evropskou strategii
energetické bezpečnosti (COM(2014)0330). Cílem této strategie je zajistit stabilní a plně
dostačující dodávky energie pro evropské občany a ekonomiku. Stanoví opatření, jako je zvýšení
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energetické účinnosti, domácí výroba energie a dokončení chybějících infrastrukturních spojení,
aby bylo možné energii v případě krize přesměrovat tam, kde jí bude třeba.
D. Transevropská energetická síť (TEN-E)
Nařízení (EU) č. 347/2013 stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, které
v oblasti transevropských elektroenergetických a plynárenských sítí určují projekty společného
zájmu a prioritní projekty. Finanční pomoc poskytovaná na základě nařízení (ES) č. 2236/95
je přednostně určena projektům společného zájmu. Finanční prostředky vyčleněné na
transevropské energetické sítě jsou určeny především na studie proveditelnosti. K částečnému
financování investic lze využít i jiné nástroje, například evropské strukturální a investiční
fondy nebo Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních
projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie ukládá členským státům
povinnost informovat Komisi o svých investičních projektech do energetické infrastruktury.
Ve svém sdělení s názvem „Rozpočet – Evropa 2020“ (COM(2011)0500) Komise představila
nový mechanismus, nástroj pro propojení Evropy, na finanční podporu prioritních projektů
v oblasti energetické, dopravní a kritické digitální infrastruktury v období 2014–2020.
V listopadu  2013 schválil Evropský parlament dohodu o rozpočtu tohoto nástroje, jíž
bylo dosaženo s Radou, s tím, že 5,12 miliardy EUR bylo vyčleněno na rozvoj projektů
transevropské energetické infrastruktury (P7_TA(2013)0463). K podpoře ze strany EU bylo
vybráno několik projektů společného zájmu, a to na základě hlavních směrů transevropské
energetické infrastruktury, které v březnu 2013 schválila Rada a Parlament (P7_TA(2013)0061).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Přijetím legislativního balíčku o vnitřních trzích s energiemi Parlament výrazně podpořil
oddělení vlastnictví přenosových soustav v odvětví elektroenergetiky, neboť jej považuje
za nejúčinnější nástroj, jímž lze nediskriminačním způsobem podporovat investice do
infrastruktury, novým subjektům zajistit spravedlivý přístup k sítím a zaručit transparentnost
na trhu. Parlament také zdůrazňuje význam společného evropského přístupu v otázce
střednědobých investic (orientační desetiletý evropský plán zaměřený na propojení), větší
spolupráce mezi regulačními orgány, členskými státy a provozovateli přenosových soustav
a výrazné harmonizace podmínek pro přístup k soustavám. Z podnětu Parlamentu byl zvláštní
důraz kladen na práva spotřebitelů, což bylo součástí dohody uzavřené s Radou: Parlament
ve svých usneseních trval na tom, aby spotřebitelé měli větší práva (změna dodavatele,
údaje poskytované přímo inteligentními měřiči a efektivní vyřizování stížností předkládaných
„veřejnému ochránci práv“ v oblasti energetiky). Dosáhl také toho, že byl uznán pojem
„energetická chudoba“. Výrazně podporoval zřízení agentury ACER, přičemž zdůrazňoval, že
agentura musí mít nezbytné pravomoci, aby překonala obtíže, které nemohou vyřešit vnitrostátní
regulační orgány a jež brání integraci a řádnému fungování vnitřního trhu.
Při přijímání pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu (P7_TA(2013)0061)
věnoval Parlament zvláštní pozornost zařízením na skladování energie a potřebě zajistit
stabilitu evropských elektrických sítí společně s integrací zdrojů obnovitelné energie. Schválil
pozměňovací návrh, jímž se zlepšuje transparentnost metodiky používané sítěmi ENTSO
v jejich plánech rozvoje sítí. Současně předložil pozměňovací návrh, který chrání spotřebitele
před nepřiměřeným břemenem nákladů na projekty společného zájmu.
V posledních letech přijal Parlament v prosinci 2015 usnesení s názvem „Směrem
k evropské energetické unii“ (P8_TA(2015)0444). V něm Komisi vyzval, aby zajistila, že
veškeré legislativní návrhy, jež jsou součástí energetické unie, budou projednávány řádným
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legislativním postupem, a vyjádřil své očekávání, že rámec řízení energetické unie pro období
po roce 2020 bude ambiciózní, spolehlivý, transparentní a demokratický, bude plně podporovat
začlenění Evropského parlamentu a zajistí naplnění cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok
2030.
Během příprav balíčku Komise nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“ Parlament
dále přijal postoje k uspořádání trhu s energií. Usnesení Parlamentu ze dne 13. září 2016 nazvané
„Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“ (P8_TA(2016)0333) zastává kombinaci
likvidních krátkodobých trhů a dlouhodobých cenových signálů s cílem připravit trh na rostoucí
podíl obnovitelných zdrojů energie a aktivních spotřebitelů. Zdůrazňuje význam regionální
spolupráce, vybízí k integraci obnovitelných zdrojů energie na trh a k postupnému zrušení dotací
vyspělých technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů a stanovuje kritéria pro kapacitní
mechanismy, které by měly být tržní a otevřené přeshraniční účasti.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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