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Přehled

1. Návrh Komise na zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů je 
klíčový pro úspěch třetího energetického balíčku. Ve zprávě poslance Vidala-Quadrase o 
perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (2007/2089(INI)) vyjádřil 
Parlament svůj pevný závazek zřídit silný a účinný evropský regulační orgán s 
potřebnými pravomocemi pro překonání problémů, které nemohou být vyřešeny 
vnitrostátními regulačními orgány a které narušují integraci a dobré fungování vnitřního 
trhu.

2. Cílem třetího energetického balíčku je postupný posun energetického trhu, který byl až do 
minulého desetiletí založen na monopolním systému, z fáze liberalizace do fáze skutečné 
a udržitelné hospodářské soutěže.

3. K dosažení tohoto cíle by se měl vztah mezi regulačními procesy a vývojem trhu řídit 
přístupem, který je:

 orientován na budoucí stav trhu (např. prozíravý přístup), na němž budou mnohem 
konkurenčnější a různorodější podmínky;

 zaměřen na provádění právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže s cílem co 
nejvíce minimalizovat předpisy ex-ante používané případ od případu.

4. Tyto cíle mohou být sledovány na evropské úrovni při harmonizaci rámce hospodářské 
soutěže a předpisů ex-ante. To znamená, že regulace v odvětví energetiky bude postupně 
snižována až do doby, než budou mít uplatňovaná pravidla charakter pravidel hospodářské 
soutěže. Je třeba poukázat na to, že nebude-li vytvořeno účinné konkurenční prostředí, 
bude nadále hrát důležitou úlohu regulace specifická pro toto odvětví. 

5. Odvětví energetiky bude však převedeno na systém založený zejména na pravidlech 
hospodářské soutěže teprve poté, co bude stanoveno, že již není přirozeným monopolem a 
stalo se „normálním“ průmyslovým odvětvím. 

6. Budoucnost evropského energetického trhu a jeho vývoj po provedení třetího 
energetického balíčku bude tedy klást velkou odpovědnost na Agenturu pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů. Proto je nutné posílit pravomoci a nezávislost agentury 
nad rámec navržený Komisí.

7. Při projednávání návrhu tohoto nařízení je třeba mít stále na paměti, že na třetí 
energetický balíček je třeba pohlížet jako na soubor opatření, jehož klíčovým průřezovým 
prvkem je agentura. Úloha, pravomoci a povinnosti, které pro agenturu v tomto nařízení 
přijímáme, budou muset být slučitelné s ostatními návrhy směrnic a nařízení v balíčku a 
naopak.

Nezávislost

8. Klíčová zásada v rámci třetího energetického balíčku zní, že vnitrostátní regulační orgány, 
které budou pracovat v jasném právním rámci, by měly být co možná nejméně závislé na 
zasahování ze strany politiků v rámci jejich běžné agendy. 
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9. Agentura by měla být stejně tak co možná nejméně závislou na technických záležitostech 
a mít právní, správní a finanční autonomii. Měl by to být orgán Společenství s právní 
subjektivitou a se svobodou vykonávat úkoly, jež jsou mu nařízením svěřeny. Z toho 
jednoznačně vyplývá, že by agentura měla být schopna činit závazná rozhodnutí nezávisle 
na Komisi, spíše než zastávat čistě poradní úlohu.

10. Komise uvedla, že právo Společenství – obzvláště pak zásada případu Meroni z roku 1958 
– jí zabraňuje v převedení více pravomocí a nezávislosti na agenturu. Ostatní nezávislí 
právní znalci však mohou být jiného názoru. Tento problém právního výkladu je naprosto 
zásadní pro otázku, jaké pravomoci agentura může mít, jaká rozhodnutí smí činit, jakou 
strukturu by měla mít a do jaké míry může být nezávislá. Jednoznačné právní stanovisko k 
této věci má proto zásadní význam.

Úlohy a odpovědnosti

11. Navrhovaná agentura zajistí rámec na úrovni EU pro účinnou spolupráci vnitrostátních 
energetických regulačních orgánů. Musí ale také mít skutečné pravomoci s cílem účinně 
zvládat přeshraniční situace a přispívat k rozvoji integrovaného konkurenčního trhu s 
energií pro Evropskou unii. 

12. Úloha agentury musí být významnější zejména vzhledem k otázkám, které jsou jádrem 
předpisového rámce a týkají se kapacity, bezpečnosti a přiměřenosti distribuční soustavy 
EU (včetně jejího rozvoje, údržby a provozu).

13. Dále je třeba vzít úlohu agentury více v potaz, pokud jde o úkoly svěřené navrhovanými 
nařízeními o elektřině a plynu Evropské síti provozovatelů přepravních soustav (ENTSO). 

14. Agentura by bezpochyby měla mít silnější pozici v iniciování, sledování schvalování 
návrhů předložených Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav (ENTSO), 
obzvláště návrhů plánů na rozvoj sítě, a aby bylo zajištěno náležité zohlednění veřejných 
zájmů. 

15. Je rovněž zapotřebí více se zabývat úlohou agentury, pokud jde o iniciování, tvorbu, 
uvedení v platnost, provádění a vymáhání tržního a technického „kodexu“ pro 
provozovatele přepravní soustavy (PPS), a jejím vyvážením s úlohou, kterou zastává 
ENTSO. Agentura by zde měla hrát klíčovou roli a do vymezování působnosti a obsahu 
evropských kodexů se rozhodně zapojit. Klíčové aspekty těchto kodexů by měly podléhat 
souhlasu agentury. 

16. Technický a tržní kodex a další příslušné otázky (provozní postupy, investiční projekty, 
výhledy přiměřenosti výrobních kapacit, výzkumné a pracovní plány) jsou pro realizaci 
jednotného evropského trhu s energií klíčové. Důležitou úlohu budou hrát rovněž ve 
stanovení rozsahu, v jakém bude zapotřebí sjednotit stávající vnitrostátní právní předpisy 
a vymezit je nikoliv na vnitrostátní úrovni, ale spíše prostřednictvím evropských institucí. 
Návrh Komise neuděluje agentuře žádné rozhodovací pravomoci (pouze poradní roli), což 
vyvolává otázku, zda mohou být provozovatelé přenosové soustavy zcela odpovědni za 
stanovení pravidel, kterými se budou řídit oni sami. 
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17. Každý dobře fungující trh potřebuje vhodná a jasná pravidla stanovená institucionální třetí 
osobou, která jedná ve veřejném zájmu. Návrh Komise se odchyluje od základní zásady 
ekonomické teorie, když pravomoc a odpovědnost stanovit pravidla pro trh s energií 
deleguje na účastníky trhu (PPS), čímž fakticky stanovuje samoregulaci na úrovni EU. 
Podle tohoto návrhu by pro agenturu bylo nemožné vykonávat regulativní funkci na 
úrovni EU, která je zásadní pro dosažení konkurenčního, udržitelného a bezpečného 
integrovaného evropského trhu.

18. Je též zapotřebí zvážit a vymezit způsob, jak budou fungovat postupy stanovené v 
elektroenergetickém a plynárenském nařízení pro vyjímání nové přeshraniční 
infrastruktury z požadavků na oddělení vlastnictví. Konkrétně jak by měla být rozdělena
odpovědnost mezi agenturu a Komisi při rozhodování o udělování takových výjimek. 
Neměla by to být agentura, kdo ohledně těchto výjimek učiní konečné rozhodnutí?

19. Dále bychom měli posoudit, zda by agentura kromě možností uvedených v návrzích 
směrnic a nařízení měla mít nějaké další pravomoci. Mohli bychom třeba zvážit, jaká by 
měla být úloha agentury ve sledování a poskytování informací týkajících se rozvoje 
evropského energetického trhu, jako je poskytování informací pro spotřebitele a dohled 
nad trhem (např. výsledky vnitřního trhu s energií, sledování přístupu na trh, stanovení 
úrovně energetické chudoby).

20. Při plnění všech svých úkolů by agentura měla mít přímou odpovědnost konzultovat s 
účastníky trhu, a to již v počáteční fázi. 

Vnitřní struktura

21. Vnitřní struktura agentury a způsob, jakým jsou přijímána rozhodnutí a prováděna 
jmenování budou klíčová pro její nezávislost. Jsou zde podstatné příslušné úlohy Komise 
a vnitrostátních regulačních orgánů, stejně jako rozdělení úkolů mezi správní radu 
agentury, radu regulačních orgánů a ředitele.

22. Ředitel má klíčovou regulativní úlohu. S ohledem na tuto skutečnost a s cílem zajistit jeho 
nezávislost v této oblasti je zásadní otázkou, zda by měl být ředitel navrhován radou či 
regulačními orgány na základě konzultace s Komisí. Jeho nebo její jmenování by pak 
mělo být schváleno Evropským parlamentem a Radou.

23. Návrh Komise o zřízení agentury není v souladu s pravomocemi, autonomií a nezávislostí, 
kterou samotná Komise požaduje pro vnitrostátní energetické regulační orgány. 
Mechanismy řízení regulace v oblasti energetiky na vnitrostátní úrovni by měly být, kde je 
to možné, aplikovány na evropskou úroveň, přičemž by měly zůstat zachovány stejné 
zásady.

24. Je třeba důkladně zvážit úlohu a podobu správní rady a měly by být učiněny změny 
navrhované organizace, které by zlepšily její účinnost a zabránily zbytečným výdajům z 
rozpočtu EU. Správní rada by měla být odpovědná pouze za účetní otázky. Měla by být 
štíhlejší a efektivnější, než navrhuje Komise, která počítá s dvanácti členy. Tento počet 
není přiměřený struktuře agentury, neboť jde téměř o polovinu počtu členů rady 
regulačních orgánů a jednu čtvrtinu předpokládaného personálu agentury. Kromě hlediska 
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nezávislosti je zde i otázka stability. Zkušenosti z dalších evropských agentur ukazují, že 
složení (v závislosti na nominaci členských států) se pravidelně mění, což ovlivňuje 
dlouhodobé plánování.

25. Nakonec zde také vyvstává důležitá otázka týkající se vztahu agentury a Evropského 
parlamentu. Ředitel i předseda rady regulačních orgánů musí být osobně a přímo 
odpovědní Evropskému parlamentu. Oba by měli předkládat Parlamentu alespoň jednou 
ročně zprávu a Parlament by měl mít možnost je k tomu vyzvat i častěji, bude-li to nutné.

Financování

26. Jako orgán Společenství se bude muset agentura do značné míry opírat o financování z 
jeho strany. Podobně jako tomu je u všech aspektů rozpočtu Společenství, by měl mít 
Evropský parlament i v případě agentury možnost kontrolovat její výsledky a fungování.

27. K udržení si své nezávislosti je však důležité, aby měla agentura kromě peněz získaných z 
rozpočtu Společenství přístup i k jiným finančním prostředkům. Články 18 a 19 návrhu 
nařízení o zřízení agentury již umožňují výběr poplatků v souvislosti s rozhodováním o 
výjimkách z pravidla pro přístup třetích stran pro přeshraniční infrastrukturu. Přesto 
můžeme oprávněně předpokládat, že objem prostředků pocházející z tohoto způsobu 
financování bude velmi malý. Proto bychom měli hledat jiné zdroje financování. Měli 
bychom zvážit, zda by se právo získávat část finančních prostředků z poplatků (případně 
pokut) od energetických subjektů mělo rozšířit do jiných oblastí činnosti. V rámci 
Evropské unie je již několik vnitrostátních regulačních orgánů, které právo získávat část 
finančních prostředků z poplatků od energetických subjektů mají.
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