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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zajištění fungování vnitřního trhu s energií

(2013/2005(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“ a 
doprovodné pracovní dokumenty (COM(2012)0663),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o 
zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 
2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 
Rady 2004/67/ES2,

– s ohledem na nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního 
trhu s energií3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou5 a o zrušení směrnice 
2003/54/ES,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti6,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energetický plán do roku 2050“ 
(COM(2011)0885),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ 
(COM (2012)0573),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovitelná energie: významný činitel na 
evropském trhu s energií“ (COM(2012)0271),

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0061.
2 Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.
3 Úř. věst. L 326/1, 8.12.2011, s. 1.
4 Úř. věst. L 211, 14.08.2009, s. 94.
5 Úř. věst. L 211, 14.08.2009, s. 55.
6 OJ L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 nazvané „Směrem k nové 
energetické strategii pro Evropu 2011–2020“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2012 o zahájení spolupráce s partnery za 
našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, 
udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2013 k plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 20503,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7–0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že se členské státy zavázaly dodržet jasnou lhůtu pro dokončení 
vnitřního trhu s energií stanovenou na rok 2014;

B. vzhledem k tomu, že vnitřní trh s energií je nezbytný pro celkovou energetickou 
bezpečnost Unie a má zásadní význam pro konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
vytváření nových pracovních míst v Unii, jak uznává Akt o jednotném trhu II a strategie 
Evropa 2020;

C. vzhledem k tomu, že energetický plán do roku 2050 zdůrazňuje, že úplná integrace 
evropských energetických sítí a otevírání trhů s energií jsou nezbytné pro nalezení 
rovnováhy mezi energetickou bezpečností, konkurenceschopností, cílem vytvořit 
hospodářství produkující nízký objem emisí a spokojeností zákazníka;

D. vzhledem k tomu, že jednotný trh s energií umožní Unii vystupovat vůči vnějším 
partnerům jako jeden celek a zajistit rovné podmínky pro všechny společnosti z EU i 
mimo ni;

E. vzhledem k tomu, že evropské energetické společenství se musí zakládat na silném 
společném trhu s energií, na koordinaci nákupu energie za hranicemi EU a na společném 
evropském financování nových energetických technologií s nízkými emisemi;

F. vzhledem k tomu, že již bylo dosaženo určitého pokroku ve věci zlepšení přeshraniční 
spolupráce, částečného odstranění energetických ostrovů a předcházení výpadkům 
dodávek;

1. vítá předložené sdělení a doprovodný akční plán shrnující pokrok, jehož bylo doposud 
dosaženo, a výzvy, které zbývá vyřešit k dokončení vnitřního trhu s energií;

2. bere na vědomí, že tendence růstu cen energie bude pravděpodobně trvat i nadále, neboť 
závisí na cenách paliva, dopadu politiky v oblasti klimatu a na investicích nezbytných pro 
údržbu a modernizaci energetických systémů;

                                               
1 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 64.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0238.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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3. uznává, že evropská přidaná hodnota spočívá v lepší koordinaci energetických politik 
členských států v duchu solidarity a ve vytvoření účinných a bezpečných přeshraničních 
energetických systémů, čímž vznikne součinnost díky lepšímu řízení dodávek energie a 
poptávky po ní;

Trh orientovaný na spotřebitele

4. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií vstřícný k uživatelům má vždy na zřeteli koncového 
spotřebitele energie, ať už jednotlivce, nebo průmyslové podniky; konstatuje, že 
spotřebitelé musí být jako takoví náležitě chráněni a schopni uplatňovat plně svá práva a 
zároveň vybízeni k tomu, aby hráli aktivnější roli v podpoře hospodářské soutěže na trhu a 
nebyli pasivními příjemci služeb, nýbrž aktivními, informovanými zákazníky a 
prozumenty;

5. je přesvědčen, že inteligentní technologie by se neměly omezovat jen na automatické 
odečty, ale měly by být doplněny o dynamické řízení rozvodných sítí on-line, zahrnující 
takové služby, jako jsou podpůrné služby pro rozvodné sítě, dobrovolné řízení poptávky a 
místní a domácí zprostředkovatelské služby;

6. domnívá se, že zranitelní spotřebitelé musí být chráněni a že je třeba za tímto účelem 
zavést účinné mechanismy, aniž by přitom došlo k narušení trhu s energií;

7. zdůrazňuje význam zajištění konkurenceschopného, snadno spravovatelného a 
transparentního trhu s energií, který všem spotřebitelům energie v EU zajistí bezpečnou, 
udržitelnou, cenově dostupnou a spolehlivou energii;

Současné výzvy pro dokončení vnitřního trhu s energií

8. zdůrazňuje, že vnitřní trh s energií dostatečně neuspokojuje potřeby a neplní očekávání 
spotřebitelů, neboť ti se stále potýkají s vysokými cenami, omezeným výběrem 
dodavatelů, obecně nízkou kvalitou služeb a obtížemi při změnách dodavatele; zdůrazňuje 
proto, že je zapotřebí vytvořit trh, který bude k uživatelům vstřícnější;

9. je přesvědčen, že hlavní překážkou pro dokončení budování vnitřního trhu s energií je i 
nadále nedostatečné provádění právních předpisů, které jsou s tímto trhem spojeny;

10. zdůrazňuje, že modernizace stávající infrastruktury a vybudování nové, inteligentní a 
pružné infrastruktury pro výrobu, přenos, distribuci a skladování energie je nezbytným 
předpokladem pro vytvoření dobře integrovaného a propojeného trhu, na němž budou 
zajištěny dodávky za dostupnou cenu, který umožní plně rozvinout potenciál jak pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, tak pro dosažení vyšší účinnosti a využívání 
obnovitelných a netradičních zdrojů energie a na němž nebude žádný členský stát 
izolován od evropských rozvodných sítí elektřiny a plynu;

11. je přesvědčen, že je třeba pobízet k investicím do infrastruktury pomocí stabilního 
regulačního rámce nakloněného inovacím, a uznává, že jediným způsobem, jak toho lze 
dosáhnout, jsou tržní prostředky; připouští však, že v určitých případech není pro 
soukromé společnosti únosné provozovat klíčovou infrastrukturu, pak je třeba využít 
veřejné zdroje;



PE506.370v01-00 6/9 PR\930384CS.doc

CS

12. podotýká, že nedostatečně otevřený a nediskriminační přístup k přenosové infrastruktuře 
je i nadále překážkou pro zapojení nových subjektů do hospodářské soutěže na trhu za 
rovných podmínek v porovnání s podmínkami zavedených společností;

13. konstatuje, že stabilní regulační rámec – pro výrobce, regulační orgány, provozovatele sítí, 
dodavatele energie, poskytovatele služeb řízených poptávkou a především pro koncové 
zákazníky a prozumenty – je klíčový pro dobré fungování vnitřního trhu a pro přilákání 
dlouhodobých investic do rozvoje infrastruktury; zdůrazňuje, že rozvoj předpisů a 
pravidel týkajících se sítě by měl vést k harmonizaci postupů a interoperabilitě;

14. se znepokojením si všímá informací o tom, že na vnitrostátní úrovni byla v určitých
zemích znovu přijata opatření s cílem ovlivnit trh s energií, zejména ve vztahu k úsilí o 
zabezpečení dodávek elektřiny, kdy členské státy uplatňují vnitrostátní mechanismy 
finanční podpory pro budování vnitrostátní kapacity, aniž by důsledně prozkoumaly 
potenciál přeshraničních řešení, čímž ovlivňují situaci na trhu a trh narušují;

15. uznává, že aniž by bylo dotčeno právo členských států zvolit si vlastní skladbu zdrojů 
energie, a bez ohledu na nutnost lepší koordinace v celé EU, musí EU jako celek plně 
využívat potenciál, jejž nabízí všechny energetické zdroje, které jsou členským státům EU 
k dispozici;

16. je přesvědčen, že otevřený a transparentní vnitřní trh, na kterém všechny společnosti, ať 
už z EU nebo z třetích zemí, dodržují v oblasti energetiky acquis communautaire, může 
napomoci posílení vyjednávací pozice dodavatelů energie z EU oproti konkurenci ze 
zemí, které nejsou členy EU, což je zejména důležité pro možnosti koordinace nákupu 
energie ve třetích zemích na úrovni EU; konstatuje, že vodítkem pro vztahy s dodavateli 
energie EU musí být zásada vzájemnosti;

17. zdůrazňuje, že pro řádné fungování vnitřního trhu s energií, a to jak velkoobchodního, tak 
maloobchodního, a pro vytvoření příznivých podmínek pro dlouhodobý rozvoj 
energetického odvětví produkujícího nízký objem emisí je nezbytná harmonizace pobídek 
týkajících se obnovitelných zdrojů energie a účinnosti a rovněž harmonizace vedlejších 
nákladů na energii ve všech členských státech, nebo alespoň větší kompatibilita v tomto 
ohledu;

18. uznává, že byly promarněny příležitosti – vytvořené prostřednictvím společných 
výzkumných projektů EU za podpory rámcových programů a iniciativ, jako je plán SET –
k vývoji nových technologií, které by umožnily zlepšení v oblasti účinnosti, 
obnovitelných zdrojů, bezpečnosti provozu jaderných elektráren, užívání fosilních paliv 
při vypouštění malého objemu emisí a inteligentních sítí, přičemž všechny tyto projekty 
jsou pro trh s energií klíčové;

Je zapotřebí přijmout naléhavá opatření

Podpora vnitrostátních a evropských orgánů

19. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly všechny příslušné právní předpisy 
EU v oblasti energetické politiky, zejména třetí energetický balíček;
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20. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala účinné provádění právních předpisů EU v oblasti 
energetiky, zejména pak ustanovení, která udělují spotřebiteli zásadní práva, a rovněž ta, 
jež se týkají provozovatelů sítí, vnitrostátních regulačních orgánů a pravidel hospodářské 
soutěže, a také ta, která usilují o omezení jevu zvaného „kruhové toky“, tento jev totiž 
představuje značný problém pro vnitřní trh s energií, neboť oslabuje bezpečnost 
energetického systému; vyzývá Komisi, aby využila nejvhodnějších prostředků, které má 
k dispozici, k tomu, aby zakročila proti dlouhodobému nedodržování příslušných právních 
předpisů EU;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby v případě projektů zaměřených na 
infrastrukturu jednaly koordinovaněji, a zajistily tak plné propojení a nákladovou 
efektivitu sítí v rámci celé EU; vybízí za tímto účelem členské státy a Komisi, aby 
zajistily rychlé posouzení, výběr a provedení projektů, které jsou ve společném evropském 
zájmu, zejména pokud jde o přeshraniční propojení rozvodných soustav elektřiny a plynu 
a infrastrukturu pro zkapalňování a skladování zemního plynu, jež jsou pro dobře 
propojený a fungující trh s energií klíčové;

22. vyzývá členské státy, aby neregulovaly maloobchodní ceny energie na vnitrostátní úrovni 
prostřednictvím dotací z veřejných zdrojů, neboť taková opatření představují vážnou 
hrozbu pro budoucí investice do infrastruktury;

23. vítá záměr Komise prosazovat antimonopolní pravidla a pravidla pro státní podporu 
s cílem zajistit vytvoření rovných podmínek přístupu na trh pro všechny tržní subjekty;

24. důrazně podporuje úsilí Komise o vytvoření harmonizovaných kodexů a pravidel sítě 
v souladu s plánem a o zajištění stability regulačního rámce vnitřního trhu s energií;

25. rozhodně podporuje regulační opatření přijatá EU a vnitrostátními orgány s cílem zlepšit a 
zjednodušit přeshraniční obchod s energií a překlenout rozdíly mezi energetickými 
systémy v různých členských státech;

26. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou vnitrostátní výrobní kapacity v krátkodobém a 
dlouhodobém horizontu dostatečné a pružné, a aby podala zprávu o dopadu užitých 
opatření na vnitrostátní úrovni, která se týkají posouzení kapacity a plánování rozvoje na 
vnitřním trhu s energií, a zohlednila při tom přeshraniční hlediska této doplňující politiky 
zaměřené na strukturu trhu;

27. vyzývá Komisi, členské státy a příslušné zúčastněné strany, aby poskytovaly pobídky a 
podporovaly iniciativy a partnerství na regionální úrovni, včetně vytvoření regionálních 
energetických burz, center pro obchod se zemním plynem a mechanismů pro propojování 
trhů;

28. vyzývá Komisi, aby využívala své nástroje zahraniční politiky k prosazování pravidel a 
norem vnitřního trhu s energií ve vztahu ke třetím zemím, zejména v sousedství EU; 
naléhavě žádá Komisi, aby ve dvoustranných dialozích s příslušnými třetími zeměmi 
vyřešila problém řízení přetížení při propojování přeshraničních plynovodů; žádá Komisi, 
aby prostřednictvím svých vztahů s vnějšími partnery zajistila, že společnostem EU bude 
umožněno účastnit se hospodářské soutěže na celosvětové úrovni za rovných výchozích 
podmínek;
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Pomoc spotřebitelům

29. vyzývá Komisi, členské státy a příslušné zúčastněné strany, aby zlepšily kvalitu a 
dostupnost informací poskytovaných spotřebitelům, tak aby pro ně byly zajištěny jasné a 
transparentní postupy fakturace a měli díky tomu k dispozici nástroje na porovnávání cen, 
které jim umožní na základě dostupných informací učinit nejlepší volbu, a také aby byly 
zřízeny nízkoprahové mechanismy řešení sporů s dodavateli; vítá návrh Komise na 
založení informační platformy o právech spotřebitele;

30. vybízí členské státy a Komisi, aby vytvořily ucelenou strategii zaměřenou na motivaci 
spotřebitelů a prozumentů k aktivnímu zapojení se do trhu s energií, a to mimo jiné 
prostřednictvím jejich zahrnutí do stávajících právních předpisů a rovněž provedením 
příslušných opatření směrnice o energetické účinnosti;

31. vyzývá Komisi, aby podpořila další spolupráci mezi odvětvími energetiky a informačních 
a komunikačních technologií (IKT) a prověřila stávající nástroje pro financování inovací 
v oblasti energetiky, tak aby byly ku prospěchu všech spotřebitelů a usnadnily rozvoj 
inteligentních sítí způsobem, který bude vstřícný k uživatelům;

32. naléhavě vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby v souvislosti 
s inteligentními sítěmi podporovaly řešení založená na IKT a aby usilovaly o vytvoření 
prozumentského trhu a braly při tom ohled na zvyšující se potřebu flexibility, energetické 
účinnosti / energetických úspor a účasti ze strany poptávky;

33. se zájmem očekává pokyny Komise, které pomohou stanovit ambiciózní cíle politiky 
s ohledem na zranitelné spotřebitele a budou nápomocny členským státům při lepším 
vymezení této kategorie spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby souběžně prověřila stávající 
mechanismy a nástroje na ochranu těchto spotřebitelů a na jejich základě navrhla opatření, 
jejichž cílem bude soudržnější a ucelenější přístup na úrovni EU;

Pomoc při překonávání energetických a klimatických výzev budoucnosti

34. vyzývá členské státy, Komisi a příslušné zúčastněné strany, aby přeměnily nezbytné 
režimy podpory do podoby transparentních, stejnorodých a tržně orientovaných 
mechanismů v zájmu vytvoření společného trhu pro žádoucí pomocné prvky – jako je 
energetická účinnost, prozumenti, kombinovaná výroba, obnovitelné zdroje a další 
podpůrné služby –, a to způsobem, který zajistí jejich kompatibilitu;

35. vyzývá Komisi, aby podrobně přezkoumala dopady zapojení energetických zdrojů 
s nízkým objemem emisí, zejména obnovitelných zdrojů, do rozvodných sítí, a to 
s ohledem na finanční podporu, technické požadavky týkající se celého systému a 
strukturu trhu; zdůrazňuje, že až dosud zapojení těchto zdrojů do evropských 
energetických systémů bránil nedostatečně koordinovaný přístup;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly pozornost tomu, že je potřeba dále rozvíjet 
kombinovanou výrobu, jelikož se jedná o nejúčinnější způsob výroby tepla a elektřiny, a 
aby tuto možnost podpořily rozsáhlým zaváděním dálkového vytápění a klimatizace;

37. vybízí Komisi a členské státy, aby také podporovaly výzkum a vývoj inovativních 
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technologií v oblasti energetiky, které překračují rámec programu „Horizont 2020“, a 
projekty Evropského inovačního a technologického institutu, neboť se jedná o jedinou 
možnost, jak dosáhnout pokroku při snižování emisí, zlepšování energetické bezpečnosti a 
zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu EU na světových trzích;

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


