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Obecné hodnocení návrhu

– Předmětem návrhu je zavedení evropských nástrojů pro zlepšení spolupráce a posílení 
fungování vnitřního trhu prostřednictvím koordinace činností provozovatelů přenosových nebo 
přepravních soustav a harmonizací pravidel pro provozovatele skladovacích zařízení. Cílem 
návrhu je rovněž zvýšit průhlednost a posílit dlouhodobou perspektivu, aby byla zajištěna 
bezpečnost dodávek plynu, plánování investic a aby nedocházelo k závažným přerušením 
dodávek. Zpravodaj může obecně setrvat na úrovni zásad náležejících k těmto cílům.

– Zpravodaj je přesvědčen, že při posuzování návrhu nařízení je třeba mít na paměti ochranu 
spotřebitelů přijímáním průhledných a sociálně přiměřených opatření. Třebaže se nařízení týká 
technických opatření na vytvoření technického regulačního rámce pro přístup k energetickým 
soustavám, měl by se rovněž navrhnout mechanismus pro ochranu spotřebitelů. Komise si klade 
otázku, zda a jakým způsobem by měli být koncoví uživatelé, včetně ohrožených skupin, 
vystaveni cenovým výkyvům, a dochází k závěru, že by tyto skutečnosti mohly být řešeny buď 
v rámci směrnice o zemním plynu (jejího článku 3 pojednávajícího o závazcích veřejné služby), 
nebo prostřednictvím konkrétních vnitrostátních opatření, která musí být v souladu s právními 
předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Komise je rovněž znepokojena mírou koncentrace 
velkoobchodního a maloobchodního trhu, neřeší však základní rys tohoto trhu, integraci 
maloobchodního trhu s velkoobchodním trhem s plynem i výrobou elektřiny, která může 
upevňovat postavení dominantních společností. Trhům v rámci celé Evropy stále více dominují 
integrované společnosti, které jsou aktivní na velkoobchodním i maloobchodním trhu 
v energetickém i plynárenském odvětví.

– Obáváme se rovněž, že není příslušně zohledněn rozdílný stupeň provádění současného 
druhého energetického balíčku ze strany členských států. Podmínky pro zajištění provedení 
třetího balíčku jsou sporné, neboť se dosud nepodařilo plně prosadit druhé kolo liberalizace. 
Přijetí doplňkových opatření by proto bylo zdrojem právní nejistoty. Je třeba najít účinné 
nápravné prostředky, včetně řízení o nesplnění povinnosti, jejichž prostřednictvím bude 
provedení zajištěno.

I. Spolupráce provozovatelů přepravních soustav: Vytvoření Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) jako struktury, která se věnuje závazným 
úkolům, je významným posunem vpřed. 

i) Rovnováha pravomocí mezi Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, 
vnitrostátními regulačními orgány a agenturou: Domníváme se, že je zapotřebí důkladně 
přezkoumat, zda se tak široce definovaná oblast spolupráce, kam patří přijetí harmonizovaného 
technického a tržního kodexu, který by se vztahoval na bezpečnostní pravidla, ale i pravidla 
obchodování, koordinace provozování rozvodných sítí, přijetí desetiletého investičního plánu či 
zveřejňování plánů rozvoje sítí, opírá o pravomoci provozovatelů přepravních soustav, či zda by 
byla lépe zajištěna vnitrostátními regulačními orgány. 
Domníváme se v této souvislosti, že vytvoření agentury je nezbytným krokem směrem 
k integrovanému trhu, přičemž by její pravomoci měly být posíleny o schvalování 
bezpečnostních a provozních norem vypracovaných Evropskou sítí provozovatelů přepravních 
soustav zemního plynu, sledování a přezkoumávání iniciativ provozovatelů přepravních soustav, 
které se týkají regionální spolupráce, a koordinaci tvorby desetiletého investičního plánu.
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Jsme přesvědčeni, že by se činnost Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního 
plynu jako forma společné regulace vykonávané souběžně s činností Evropské komise měla 
týkat pouze technických otázek spojených s přístupem třetích stran k síti, předpisů pro oblast 
bezpečnosti a spolehlivosti a oblast interoperability a dále provozních postupů.
ii) Účast dalších provozovatelů a zúčastněných stran na trhu s plynem: Některá pravidla se 
dotýkají nejenom technických otázek, ale i otázek trhu (zásady průhlednosti, pravidla 
obchodování, tržní kodexy). Měla by se navrhnout doplňková ustanovení, která zajistí 
pravidelné, systematické a včasné konzultace se zúčastněnými stranami o otázkách souvisejících 
s trhem, a to ve spolupráci s Evropským sdružením pro usměrňování výměny energie – plyn 
(EASEE-gas). 

II. Integrace trhu prostřednictvím regionálních iniciativ: Nový předpisový rámec podporuje 
a koordinuje regionální iniciativy mezi provozovateli přepravních soustav a regulačními orgány 
s cílem zajistit optimální správu sítě a příslušné investiční plánování i realizaci investic.
i) Nezbytný krok k vnitřnímu integrovanému trhu? Domníváme se, že rozměr regionální 
spolupráce není jasně vymezen, třebaže se jedná o významný krok k vnitřnímu integrovanému 
trhu. Jsme si vědomi především připomínek vznesených některými poslanci Evropského 
parlamentu, jež se týkají skutečně nedostatečného připojení některých evropských regionů, které 
vede ke vzniku „energetických ostrovů“, a zároveň potřeby připojit „energetické ostrovy“ jako 
jsou pobaltské státy, kde neexistují sítě pro přepravu zemního plynu. Další připomínka se týká 
vymezení úlohy agentury, pokud jde o iniciativy provozovatelů přepravních sítí týkající se 
regionální spolupráce.
ii) Jak může nařízení přispět k praktickému fungování „regionálních iniciativ“? Návrh Komise 
by mohl být posílen v prvé řadě o vytvoření jediných zákaznických míst (one stop shop), která 
budou na regionální úrovni zajišťovat komerční funkci za několik provozovatelů přepravních 
soustav, a později vznikem regionálních provozovatelů.

III. Bezpečnost dodávek: Pro zpravodaje je závazné, aby ustanovení nařízení posoudil 
z hlediska bezpečnosti dodávek.

– Plánování investic: Podle navrženého nařízení budou na úrovni EU vypracovány Evropskou 
sítí provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav desetileté (dobrovolné) plány rozvoje 
sítě. 
i) Potřeba učinit investiční plán rozvoje závazným: Podle našeho názoru by vnitrostátní 
regulační orgány měly schvalovat tyto plány, a tudíž by neměly být pouze předkládány pro 
informaci agentuře; dále by měly být tyto plány přísně sledovány, mají-li se stát skutečně 
účinnými. Je třeba vyjasnit koordinaci vnitrostátních, regionálních a evropských plánů. 
ii) Investiční plány musí být vypracovány rovnoměrně všemi provozovateli přepravních soustav 
bez ohledu na strukturu trhu, která bude s konečnou platností ve směrnici přijata (např. oddělení 
vlastnictví, nezávislý provozovatel soustavy či jiné řešení). 

– Přístup ke skladování: Předpisový rámec pro provozovatele skladovacích zařízení by měl být 
harmonizován podle osvědčených postupů a pokynů, které vytvořila Skupina evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG). Platná ustanovení 
stávajícího nařízení, jež se týkají provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, budou 
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rozšířena na provozovatele skladovacích soustav za účelem vytvoření jednotných zásad ohledně 
přístupu třetích stran ke skladování a terminálům na zkapalněný zemní plyn (LNG). V této 
oblasti definuje nařízení i) jak budou provozovatelé skladovacích soustav a provozovatelé 
zařízení LNG nabízet služby přístupu třetím stranám a jak mají přidělovat kapacitu a řídit 
překročení kapacity, ii) požadavky na průhlednost, iii) opatření umožňující vznik sekundárního 
trhu s kapacitou pro skladování nebo LNG. 

i) Domníváme se, že pravidla přístupu ke skladování nesmí z dlouhodobého hlediska ohrozit 
bezpečnost dodávek. Do ustanovení článku 5a musí být doplněna doložka o zavedení některých 
bezpečnostních opatření.
ii) Pravidla pro řízení překročení kapacity používaná provozovateli přepravních soustav, 
provozovateli skladovacích zařízení a provozovateli zařízení LNG (vycházející z přerušitelné
kapacity a každodenního přístupu) musí být jasně definovaná a měla by zohledňovat zejména 
existenci dlouhodobých smluv a mechanismy flexibility. (Jeden z poslanců Evropského 
parlamentu byl, poukazuje na příklad dlouhodobého chladného období, toho názoru, že opatření 
na oddělení vlastnictví a přístup ke skladování by mohly narušovat fungování trhu se zemním 
plynem, činit odhady vývoje méně přesnými a oslabovat koordinaci veškerých provozovatelů.)

IV. Požadavky na průhlednost: Navrhované nařízení rozšiřuje požadavky na průhlednost, 
které již pro provozovatele přepravních soustav platí, tak, aby se vztahovaly i na komerční 
zásoby plynu (každodenní zveřejňování množství dostupného zemního plynu v zařízení), 
výhledy poptávky a nabídky, náklady na vyrovnávání sítě a obchodování. Pro provozovatele 
přepravních soustav se použijí nová ustanovení rovněž, pokud jde o předběžné a následné 
informace o nabídce a poptávce vycházející z nominací, výhledů a realizovaných toků do 
soustavy a z ní a o opatření na vyrovnávání soustavy.

Třebaže jsou tato ustanovení významnými milníky na cestě ke zvyšování průhlednosti trhu, 
z něhož budou mít prospěch všichni aktéři na trhu, a právo přístupu je legitimní, usuzujeme, že 
zveřejňování transakcí se zemním plynem je poměrně citlivé a mohlo by oslabit konkurenční 
výhody evropských plynárenských společností. Dosah uvedených opatření vyžaduje hlubší 
posouzení.

V. Institucionální hlediska: Návrh stanoví přijímání závazných „pokynů“ Komisí v rámci 
postupu „projednávání ve výborech“ v těchto oblastech: 
i) Postup projednávání ve výborech, pokud jde o činnosti vykonávané Evropskou sítí 
provozovatelů přepravních soustav zemního plynu: Bude-li úkolem Evropské sítě provozovatelů 
přepravních soustav zemního plynu vypracovat kodexy, může Komise za jasně stanovených 
podmínek zasáhnout, pokud existuje podezření, že technický nebo tržní kodex přijatý Evropskou 
sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu nezajistí nediskriminaci, účinnou 
hospodářskou soutěž a účinné fungování služeb. 
Zdá se, že použití postupu projednávání ve výborech bude vyplývat z posouzení a hodnocení 
fungování trhu provedeného Komisí, a rozsah použitelnosti tudíž nelze stanovit předem. Je třeba 
mít na paměti, že tyto pokyny mohou mít další závažné důsledky vedoucí ke vzniku právní 
nejistoty, neboť mohou sloužit jako právní základ k zahájení řízení pro porušení povinnosti 
Komisí vůči členskému státu.
ii) Postup projednávání ve výborech, pokud jde o přijímání pokynů (článek 9): za účelem 
specifikace podrobností služeb přístupu třetím stranám, mechanismu přidělování kapacity 
a řízení překročení kapacity, v otázce metod výpočtu sazeb a pravidla vyrovnávání.
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Obecně se zdá, že by poměrně značné množství ustanovení svěřilo pravomoci Komisi, a tudíž je 
vyňalo z postupu spolurozhodování Evropského parlamentu. Třebaže by Evropský parlament 
měl kontrolu posilovat, měl by být při přijímání pokynů důkladně posouzen rozsah použitelnosti 
postupu rozhodování ve výborech.
Vezmeme-li v úvahu širokou oblast otázek, u nichž se navrhuje přijímání pokynů, i nepřesnosti 
ve významu termínu „jiných než podstatných prvků“, je navrženo, aby Komise stanovila výčet 
otázek spadajících do oblasti spolupráce s navrženou agenturou (Agenturou pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů – ACER), včetně určení priorit, a aby pokyny podléhaly 
povinnému posuzování dopadu Komisí a Agenturou pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů.

Během první výměny názorů se stínovými zpravodaji a ve Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku jsme zaznamenali následující další oblasti zájmu: přístup malých a středních 
podniků k síti, určení hlavních společností, které brání integraci trhu EU, určení strategií 
týkajících se dominantního postavení, nezbytnost zajistit úplnou průhlednost informací 
o kapacitách, vycházející z modelu používaného na trhu v USA.
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