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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Evropské komise na třetí legislativní liberalizační energetický balíček se soustřeďuje 
na integraci a dokončení konkurenčního, přehledného, nediskriminačního jednotného trhu EU 
s elektřinou založeného na solidaritě.  Pro dosažení těchto cílů by všechny zúčastněné strany 
měly ke všem překážkám přistupovat pečlivě a odstranit je, aby se urychlil proces integrace 
a harmonizace.  

Předpokládá se, že návrhy na oddělení vlastnictví a nezávislého provozovatele soustavy jsou 
alternativou, která přispěje k lepšímu prostředí pro konkurenci a snížení cen energií, stejně 
jako pro snadnější vstup nových subjektů na trh, přičemž všechny tyto faktory jsou zásadní 
pro spotřebitele i ekonomiky. Vypracovávaná řešení by měla zohlednit dostupnost stávajících 
právních rámců 27 členských států a překážky vyplývající z tohoto statu quo a měla by 
vycházet z empiricky ověřitelných údajů. Zásadní možnosti by měly být dále podporovány za 
účelem rozšíření regionální spolupráce a investičních odhadů a plánování. Pro optimální 
využití infrastruktury a propojení musí být zohledněno, že v některých případech závisí další 
investice do sítě do velké míry na předchozím investičním portfoliu. 

Návrh regulace konkurenčních trhů s energií by měl být více vyvážen, aby neznamenal 
porušení základních tržních zásad, nebyl kontraproduktivní a nenarušil likviditu trhu 
a investiční záměry. Kontrolní mechanismy jsou již zavedeny se zřetelem na soutěžní právo, 
které přijaly orgány na vnitrostátní a evropské úrovni. Pravomoc regulačních orgánů by měla 
být taková, aby nezasahovala do tržních mechanismů a aby zajistila účinnou kontrolu nákladů 
podniků ve prospěch spotřebitelů. Sdělování informací o společnostech by mohlo prospět 
dalšímu rozvoji trhu a zajistit transparentnost. 

Pravidla jsou zapotřebí pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů a harmonizaci jejich 
pravomocí i pro větší nezávislost na vnitrostátní úrovni.

Restrukturalizace trhu s energií na vnitrostátní úrovni předpokládá plnou nezávislost 
a autonomii provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav jako aspekt procesu, který 
zajistí svobodný a nediskriminační přístup k síti všem účastníkům trhu. Velmi důležité je 
rovné zacházení s provozovateli přenosových nebo přepravních soustav ve veřejném 
a soukromém vlastnictví. 

Dále je potřebná intenzivnější spolupráce provozovatelů přenosových nebo přepravních 
soustav v rámci Evropské sítě provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav 
(ENTSO). K rozšíření nebo zlepšení přeshraniční infrastruktury a další integraci evropských 
trhů s energií by mohlo dojít pomocí takovéto základny vhodné pro koordinaci současných 
a budoucích investic do sítí, aby se regionální trhy staly soudržnějšími. 

Je třeba vzít v úvahu, že příjem z řízení přetížení je převážně využit na snížení vnitrostátních 
tarifů. Jakákoli změna tohoto postupu by mohla znamenat prudké zvýšení distribučních sazeb.  

Rozhodování by se mělo soustředit na skutečnost, že v celé Evropě existuje zásadní 
nedostatek přidělování výrobní kapacity. Pokud by byl vypracován rozumný návrh 
přidělování výroby, mohly by se ušetřit finanční prostředky určené na posílení sítě. Mohly by 
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se vyřešit problémy s přetížením a národní ekonomiky by mohly mít užitek z trvalejšího 
rozvoje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Text navržený Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2c odst. 1 úvodní část (nařízení (ES) č. 1228/2003)

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
přijme:

1. Evropská síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav:

Odůvodnění

Směrnice dává ENTSO příliš velké pravomoci, a to přijmout technický a tržní kodex. Před 
jejich přijetím by však  měly proběhnout rozsáhlé konzultace, aby se zajistilo, že budou řádně 
zohledněny postoje účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2c odst. 1 písm. a) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

a) technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

a) po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami připraví a navrhne
technický a tržní kodex v oblastech 
uvedených v odstavci 3,

Odůvodnění

Směrnice dává ENTSO příliš velké pravomoci, a to přijmout technický a tržní kodex. Před 
jejich přijetím by však  měly proběhnout rozsáhlé konzultace, aby se zajistilo, že budou řádně 
zohledněny postoje účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 3

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst.
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ČL. 1 BOD 3
Čl. 2c odst. 1 písm. b) (nařízení (ES) č. 1228/2003))

b) společné nástroje provozování sítě a 
výzkumné plány, 

b) přijme společné nástroje provozování sítě 
a výzkumné plány,

Odůvodnění

Směrnice dává ENTSO příliš velké pravomoci, a to přijmout technický a tržní kodex. Před 
jejich přijetím by však  měly proběhnout rozsáhlé konzultace, aby se zajistilo, že budou řádně 
zohledněny postoje účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2c odst. 1 písm. c) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

c) každé dva roky desetiletý investiční plán, 
včetně výhledu přiměřenosti výrobních 
kapacit,

c) každé dva roky přijme a zveřejní
desetiletý investiční plán, včetně výhledu 
přiměřenosti výrobních kapacit,

Odůvodnění

Směrnice dává ENTSO příliš velké pravomoci, a to přijmout technický a tržní kodex. Před 
jejich přijetím by však  měly proběhnout rozsáhlé konzultace, aby se zajistilo, že budou řádně 
zohledněny postoje účastníků trhu.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2c odst. 3 písm. g) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

g) pravidla obchodování, g) pravidla obchodování, pokud jde o síť,

Odůvodnění

Úkolem ENTSO není vypracovat např. jednotné obchodní smlouvy 

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2c odst. 5 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 

5. Každé dva roky Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav zveřejňuje desetiletý 
investiční plán vypracovaný pro úroveň 
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Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá zejména o vnitrostátní 
investiční plány a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti s 
nedostatečnou mírou investic, zejména s 
ohledem na přeshraniční kapacity.

Společenství. Investiční plán počítá 
s modelováním integrované sítě, 
vypracováváním scénářů, vyhodnocením 
přiměřenosti výrobních kapacit a 
posouzením odolnosti soustavy. Investiční 
plán se opírá přinejmenším o vnitrostátní 
investiční plány, regionální investiční plány 
podle čl. 2h odst. 1 a o hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
1364/2006/ES. Označuje oblasti s 
nedostatečnou mírou investic, zejména s 
ohledem na přeshraniční kapacity.

Odůvodnění

Desetiletý investiční plán pro úroveň Společenství, který ENTSO zveřejní, by měl zahrnovat 
regionální rozměr trhu.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2h odst. 1 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přenosových soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav. Zejména každé dva 
roky zveřejňují regionální investiční plán, na 
jehož základě smějí přijímat investiční 
rozhodnutí.

1. S cílem přispět ke splnění úkolů 
uvedených v čl. 2c odst. 1 navážou 
provozovatelé přenosových soustav 
regionální spolupráci v rámci Evropské sítě 
provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav. Zejména poskytují 
informace o svých plánech rozvoje, každé 
dva roky zveřejňují regionální investiční 
plán, na jehož základě zvažují investice.

Odůvodnění

Koordinace investičního plánování jako hlavního pilíře strategie. V plánu úkolů by mohla být 
zvažována případná modernizace stávajících propojovacích vedení.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2h odst. 2 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují provozní úpravy s cílem zajistit 
optimální řízení sítě, prosazovat rozvoj 

2. Provozovatelé přenosových soustav 
podporují společné služby a provozní 
úpravy s cílem usnadnit řádné fungování 
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energetických burz, přidělování přeshraniční 
kapacity prostřednictvím implicitních aukcí 
a integraci mechanismů vyrovnávání a 
vytváření rezerv.

a zajistit optimální řízení sítě, prosazovat 
rozvoj energetických burz, přidělování 
přeshraniční kapacity i budoucích vývozů 
elektřiny prostřednictvím implicitních 
a explicitních aukcí přístupných pro 
všechny oprávněné subjekty na trhu 
a integraci mechanismů vyrovnávání a 
vytváření rezerv.

Odůvodnění

Přístup ke kapacitě propojovacích vedení by měl být optimalizován pomocí ročních, 
měsíčních a denních nabídek kapacity na hranicích. Mělo by tak být učiněno, aby se vyřešila 
omezení způsobená vysokými tranzitními toky přes propojovací vedení. 

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 3

Čl. 2h odst. 3 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

3. Komise může vymezit zeměpisné oblasti, 
na něž se vztahují jednotlivé struktury 
regionální spolupráce. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než podstatných 
prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijme regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 13 odst. 2.

3. Regionální spolupráce by se neměla 
omezovat na zeměpisné oblasti, na něž se 
vztahují jednotlivé struktury regionální 
spolupráce, vymezené Komisí. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna jiných 
než podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijme regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Komise může za tímto účelem konzultovat 
Evropskou síť provozovatelů 
elektroenergetických přenosových soustav 
a agenturu.

Odůvodnění

Přístup ke kapacitě propojovacích vedení by měl být optimalizován pomocí ročních, 
měsíčních a denních nabídek kapacity na hranicích. Mělo by tak být učiněno, aby se vyřešila 
omezení způsobená vysokými tranzitními toky přes propojovací vedení. Omezení 
geografického rozsahu by mohlo postavit překážky volnému obchodování s elektřinou v rámci 
integrovaného trhu s elektřinou, o který usilujeme. 

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 5 odst. 4 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

4. Provozovatelé přenosových soustav 4. Provozovatelé přenosových soustav 
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zveřejňují příslušné údaje o předpokládané a 
aktuální poptávce, dostupnosti a aktuálním 
využití výrobních zařízení a zařízení pro 
zatížení, dostupnosti sítě a propojovacích 
vedení a o vyrovnávání a vytváření rezervní 
kapacity.

zveřejňují příslušné údaje o předpokládané a 
aktuální poptávce, dostupnosti a aktuálním 
využití výrobních zařízení a zařízení pro 
zatížení, dostupnosti sítě a propojovacích 
vedení a o vyrovnávání a vytváření rezervní 
kapacity. Jednotlivé údaje o výrobcích 
a zatížení však budou důvěrné. Údaje 
týkající se přenosové sítě nebudou 
uveřejněny, pokud to vyžaduje ochrana 
kritické infrastruktury.

Odůvodnění

Je téměř nemožné uchovat veškeré informace, které jsou nutné k ověření všech provozních 
dispečerských rozhodnutí a chování na energetických burzách. Kromě toho by navržené 
ustanovení zacházelo s výrobními společnostmi a nezávislými obchodníky odlišně, neboť by 
požadovalo pouze od výrobních společností, aby uchovávaly pro potřeby regulačních orgánů 
informace nutné k ověření jejich chování na burzách a provozních dispečerských rozhodnutí.   
K odlišnému zacházení není důvod. Je třeba zvážit důvěrnost vyhrazených informací.  

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 5 odst. 6 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno má 
instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje pro
jednotlivá zařízení, nutné k ověření všech 
provozních dispečerských rozhodnutí a 
chování na energetických burzách, aukcích 
kapacit na propojovacím vedení, trhu s 
rezervní kapacitou a OTC trzích. Hodinové 
údaje a informace o jednotlivých 
elektrárnách, jež se mají uchovávat, obsahují 
alespoň údaje o dostupné výrobní kapacitě a 
rezervovaných kapacitách, včetně jejich 
přidělení na jednotlivé elektrárny, v 
okamžiku uskutečnění nabídky a když 
probíhá výroba.

6. Výrobní společnosti, které vlastní nebo 
provozují výrobní zařízení, z nichž jedno má 
instalovaný výkon alespoň 250 MW, 
uchovávají pro potřebu vnitrostátního 
regulačního orgánu, vnitrostátního orgánu 
pro hospodářskou soutěž a Komise alespoň 
po dobu pěti let veškeré hodinové údaje pro 
všechna zařízení, která mají instalovaný 
výkon alespoň 250 MWe. Hodinové údaje 
a informace o jednotlivých elektrárnách, jež 
se mají uchovávat, obsahují údaje 
o dostupné výrobní kapacitě 
a rezervovaných kapacitách.
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Odůvodnění

Je téměř nemožné uchovat veškeré informace, které jsou nutné k ověření všech provozních 
dispečerských rozhodnutí a chování na energetických burzách.  Kromě toho by navržené 
ustanovení zacházelo s výrobními společnostmi a nezávislými obchodníky odlišně, kdyby 
požadovalo pouze od výrobních společností, aby uchovávaly pro potřeby regulačních orgánů 
informace nutné k ověření jejich chování na burzách a provozních dispečerských rozhodnutí.   
K asymetrickému zacházení není důvod. Je třeba zvážit důvěrnost vyhrazených informací.  

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 úvodní část (nařízení (ES) č. 1228/2003)

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům v tomto pořadí důležitosti:

6. Jakékoli příjmy vyplývající z přidělení 
propojovacího vedení se použijí k těmto 
účelům bez pořadí důležitosti:

Odůvodnění

V současné době používají provozovatele přenosových nebo přepravních soustav příjem 
z řízení přetížení převážně na snížení vnitrostátních tarifů. Jakákoli změna tohoto postupu 
bude znamenat prudké zvýšení distribučních sazeb.

Navíc pokud by provozovatele přenosových nebo přepravních soustav museli financovat nové 
propojovací kapacity z příjmu z aukcí, nemohli by získat přiměřenou návratnost investic. 
Jinak řečeno, provozovatele přenosových nebo přepravních soustav nemají žádnou motivaci 
budovat nové propojovací kapacity. To by bylo v rozporu se směrnicí 2005/89 (Bezpečnost 
zásobování), čl. 6 odst. 1 písm. a). 

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 písm. ba) (nové) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

ba) jako příjem, který berou v úvahu 
regulační orgány při schvalování metody 
výpočtu síťových sazeb nebo při 
posuzování, zda by sazby neměly být 
změněny.

Odůvodnění

V současné době používají provozovatele přenosových nebo přepravních soustav příjem 
z řízení přetížení převážně na snížení vnitrostátních tarifů. Jakákoli změna tohoto postupu 
bude znamenat prudké zvýšení distribučních sazeb. 

Navíc pokud by provozovatele přenosových nebo přepravních soustav museli financovat nové 
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propojovací kapacity z příjmu z aukcí, nemohli by získat přiměřenou návratnost investic. 
Jinak řečeno, provozovatele přenosových nebo přepravních soustav nemají žádnou motivaci 
budovat nové propojovací kapacity. To by bylo v rozporu se směrnicí 2005/89 (Bezpečnost 
zásobování), čl. 6 odst. 1 písm. a). 

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 6

Čl. 7 odst. 1 písm. a) (nařízení (ES) č. 1228/2003)

a) investice musí zlepšit hospodářskou 
soutěž v dodávce elektřiny; 

a) investice musí zlepšit hospodářskou 
soutěž v dodávce elektřiny. Musí rovněž 
zlepšit regionální stabilitu zajištěním 
nových přepravních možností jak pro 
rostoucí trhy, tak pro trhy se schodky, 
kterým mají být určeny bezpečné dodávky 
energie. Omezení přenosu mohou být 
způsobena konkrétní konfigurací sítě, jež 
by měla být zohledněna jako důležitá pro 
rozvoj a/nebo lepší údržbu; 

Odůvodnění

Vyvážení energetického a investičního portfolia.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 7

Čl. 7a odst. 1 (nařízení (ES) č. 1228/2003)

V zájmu snazšího vzniku dobře fungujících 
a průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů v regionálním měřítku 
a měřítku Společenství zajistí členské státy, 
aby byly úkoly a odpovědnost provozovatelů 
přenosové soustavy, provozovatelů 
distribuční soustavy, dodavatelských 
podniků a zákazníků a v případě potřeby i 
jiných účastníků trhu definovány s ohledem 
na smluvní dohody, závazky vůči 
zákazníkům, pravidla pro výměnu údajů a 
zúčtování, vlastnictví údajů a odpovědnost v 
otázkách měření spotřeby. 

V zájmu snazšího vzniku dobře fungujících 
a průhledných přeshraničních 
maloobchodních trhů v regionálním měřítku 
a měřítku Společenství zajistí členské státy, 
aby byly úkoly a odpovědnost provozovatelů 
přepravní soustavy, provozovatelů 
distribuční soustavy, dodavatelských 
podniků a zákazníků a v případě potřeby i 
jiných účastníků trhu definovány s ohledem 
na smluvní dohody včetně smluv o odběru, 
nájmu nebo pronájmu přenosových a 
přepravních soustav, jednotné formy 
obchodování, strategických spojenectví 
mezi sousedícími zeměmi, na závazky vůči 
zákazníkům včetně odhadů kolísání cen 
v případě uzavření zařízení nebo jejich 
částí, na pravidla pro výměnu údajů a 
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zúčtování, vlastnictví údajů a odpovědnost v 
otázkách měření spotřeby.

Odůvodnění

Tyto metody vycházejí z trhu, jsou pružné, aby se daly přizpůsobit konkrétním situacím na 
trhu a předpokládaným výhledům, a přispívají k bezpečnosti zásobování, transparentnosti 
činnosti a odpovědnosti zúčastněných stran. Mělo by se počítat s alternativním využíváním 
zdrojů jiných zařízení, aby se zajistily pohotové a bezpečné dodávky elektřiny v době špičky.  
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