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Úvod

1. Zpravodaj vítá třetí soubor opatření k liberalizaci energetických trhů Evropské unie, 
jelikož podle jeho názoru představuje komplexní a soudržný legislativní návrh, jenž 
obsahuje návrhy zahrnující doporučení přijatá Evropským parlamentem v červnu 
2007.

2. V tomto smyslu souhlasí se začleněním silnějších a nezávislejších pravomocí pro 
regulační orgány, zvýšených požadavků na průhlednost trhu, zlepšeného rámce 
spolupráce na evropské úrovni jak mezi vnitrostátními regulačními orgány, tak mezi 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav, přičemž je kladen důraz na další 
rozvoj kapacit vzájemného propojení mezi členskými státy a návrh oddělení 
vlastnictví, jež představují nejúčinnější, nikoli však jediný prostředek k podpoře 
investic a k vyloučení diskriminace nových účastníků.

3. Souhlasí rovněž s navrženým vytvořením agentury evropských regulačních orgánů, 
ačkoli má výhrady ke stávající struktuře a rozhodovacím pravomocím tohoto nového 
orgánu.

4. Pokud jde o nařízení o přeshraničním obchodu s elektřinou, zastává zpravodaj názor, 
že hlavní problém spojený s legislativním návrhem spočívá ve stávajícím rozdělení 
pravomocí mezi různé subjekty, jehož důsledkem je nepřehledný a poněkud 
těžkopádný rozhodovací postup. V tomto dokumentu budou zdůrazněny hlavní obavy 
zpravodaje týkající se tohoto konkrétního návrhu.

Struktura pravomocí

5. Jak je uvedeno výše, zpravodaj považuje v této věci za klíčový problém skutečnost, že 
stávající struktura pravomocí představená v návrhu Komise na nařízení 
o přeshraničním obchodu s elektřinou neodpovídá současnému a přirozenému 
rozdělení pravomocí na vnitrostátní úrovni, jelikož provozovatelům přenosových nebo 
přepravních soustav je přiznán v podstatě regulační status, zatímco v případě regulační 
agentury se zdá, že její úloha je pouze poradní.

6. Zpravodaj zejména zastává názor, že některé z jedenácti úkolů, jež musí splnit 
provozovatelé přenosových nebo přepravních soustav, by měly být svěřeny 
regulačním orgánům.

7. Zatímco zpravodaj sdílí představu Komise o zavedení přístupu zdola nahoru, pokud 
jde o rozvoj technických kodexů, jelikož provozovatelé přenosových nebo přepravních 
soustav jsou k takové činnosti nejvhodnější a mají přímý zájem na zjednodušení 
a harmonizaci takových předpisů na evropské úrovni, má za to, že v případě ostatních 
kodexů, např. kodexů týkajících se obchodování a průhlednosti trhu, by měl být 
uplatňován odlišný přístup, v jehož rámci by agentura, jakožto nezávislý orgán, měla 
být odpovědná za navrhování hlavních směrů v úzké spolupráci s účastníky trhu 
a samozřejmě rovněž s provozovateli přenosových nebo přepravních soustav, a za 
jejich přijímání.
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8. Dále vyvstává otázka, zda je vzhledem k dobrovolné povaze provádění výše 
uvedených kodexů a pravidel vytvářena přidaná hodnota ke stávajícímu systému 
spolupráce s provozovateli přenosových nebo přepravních soustav na evropské úrovni. 
Zpravodaj pevně věří, že některé předpisy a kodexy, které budou vyplývat z provádění 
tohoto nařízení, by měly mít závaznou povahu.

9. Zpravodaj se také domnívá, že v souladu s pověřením agentury navrhováním 
a přijímáním tržních kodexů by měla být odpovědnost za vedení konzultací se všemi 
zúčastněnými stranami přiznána tomuto regulačnímu orgánu namísto provozovatelům 
přenosových nebo přepravních soustav, jak stanoví postup prováděný na vnitrostátní 
úrovni.

Agentura

10. Zpravodaj si je vědom omezení pravomocí svěřených agentuře evropských 
regulačních orgánů, která vyplývají ze stanoviska právní služby Komise. Zastává však 
názor, že většina nejasností týkajících se struktury pravomocí vyplývá právě z tohoto 
nedostatku pravomocí. Z tohoto důvodu by zpravodaj uvítal, kdyby výbor požádal 
právní službu Parlamentu o přezkoumání možnosti rozšíření pravomocí agentury 
takovým způsobem, aby tato agentura mohla vydávat konečná regulační rozhodnutí 
v souladu s usnesením Evropského parlamentu z června 2007 o liberalizaci 
energetických trhů.

11. Zpravodaj má za to, že v případě, že by to nebylo možné, by měl Parlament zvážit, zda 
by navrhovaný model zajistil řešení problému, jímž je v současné době obtížné 
dosahování shody mezi vnitrostátními regulačními orgány, a zda by byl přijatelný jako 
přechodný krok k vytvoření skutečného regulačního orgánu.

12. Evropský parlament v nedávné minulosti vyjádřil přání založit evropskou organizaci 
vnitrostátních regulačních orgánů, jíž by byly přiděleny pravomoci spojené 
s přeshraničními záležitostmi mezi členskými státy, zatímco vnitrostátní regulační 
orgány by byly odpovědné za rozhodnutí o záležitostech týkajících se území státu, 
v němž se nacházejí. Cílem stanoviska Parlamentu bylo ukončit patové situace mezi 
vnitrostátními regulačními orgány, jichž jsme v současné době svědky; z tohoto 
důvodu návrh Komise ve své stávající podobě přiznává agentuře pravomoc řešit tyto 
stávající i potenciální potíže. Zpravodaj věří, že nezávislá agentura disponující 
příslušnými pravomocemi pro řešení přeshraničních záležitostí mezi členskými státy 
by účinněji a transparentněji podpořila rozvoj skutečné regulace energie na úrovni EU.

13. Zpravodaj je rovněž znepokojen rozpuštěním stávající skupiny ERGEG a důsledky, 
jež by takové rozpuštění mohlo mít, pokud jde o nezávislost, jelikož agentura, 
v podobě, v jaké je nyní navrhována, bude příliš závislá na Evropské komisi.

Požadavky na oddělení stanovené Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav

14. Zpravodaj vítá návrh Komise na formalizaci stávajícího rámce spolupráce mezi 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav k podpoře integrace na evropské 
úrovni a rozvoje plné harmonizace technických přepisů mezi 27 členskými státy.
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15. Zpravodaj zastává názor, že má-li být zajištěno řádné fungování modelu Evropské sítě 
provozovatelů přepravních soustav, mělo by se bez ohledu na úroveň oddělení 
vyžadovanou pro každý jednotlivý členský stát, tj. oddělení provozovatelů 
přenosových nebo přepravních soustav či nezávislých provozovatelů soustavy, 
s každým provozovatelem přenosových nebo přepravních soustav, jenž působí v rámci 
Evropské sítě provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, zacházet stejně, 
pokud jde o jeho povinnosti provozovatele soustav a zajištění nediskriminačního 
přístupu k sítím.

Investice

16. Vzhledem k tomu, že návrhy Komise na představení desetiletého investičního plánu 
provozovateli přenosových nebo přepravních soustav jsou v souladu s již existujícími 
povinnostmi stanovenými na úrovni členských států, zpravodaj vítá cíl týkající se 
obohacení této praxe o evropský rozměr, zejména pokud jde o zlepšení přenosové či 
přepravní kapacity mezi členskými státy.

17. Je však důležité, aby byl tento plán regulačním orgánem přijat, a nikoli pouze 
předložen k přezkumu.

Průhlednost

18. Zpravodaj je přesvědčen, že pravidla ohledně průhlednosti trhu by měla být 
vypracována regulačním orgánem, jenž konzultuje provozovatele přenosových nebo 
přepravních soustav, a nikoli pouze přezkoumávána agenturou. Ačkoli vítá rozvoj 
hlavních směrů na úrovni EU, uvítal by rovněž, kdyby se nejdůležitější prvky těchto 
hlavních směrů staly závaznými.

19. Rád by také upozornil na skutečnost, že v některých částech nařízení se průhlednost 
zdá být zaměňována za sledování a předkládání zpráv; z tohoto důvodu by rád tyto 
části ve své zprávě náležitě rozlišil.

Harmonizace

20. Zpravodaj má za to, že harmonizace není v návrhu dostatečně zohledněna. Existence 
27 různých regulačních rámců je jednou z hlavních překážek integrace energetických 
trhů. Zpravodaj se tudíž domnívá, že dobrovolná povaha harmonizace technických 
a tržních pravidel nezajistí překonání překážek přeshraničního obchodu mezi 
členskými státy, které vyplývají z nedostatečné integrace. Z tohoto důvodu zastává 
názor, že harmonizace technických kodexů i regulačního rámce by měla být jedním 
z hlavních cílů daného souboru opatření.

Regionální trhy

21. Zpravodaj vítá zahrnutí rozvoje regionálních trhů do nařízení a směrnic jako pozitivní 
krok směrem k integraci. Současný pokrok v této oblasti, stejně jako pokrok, jehož 
bylo dosaženo již dříve, např. na trhu severských zemí, by mohl sloužit jako pevný 
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základ pro srovnávání různých modelů a případně pro zevšeobecnění některých 
z těchto zkušeností na úrovni EU.

Úrovně vzájemného propojení

22. Zpravodaj vítá jmenování zvláštních koordinátorů s cílem urychlit rozvoj čtyř 
hlavních projektů propojení mezi členskými státy, které stagnovaly. Domnívá se, že 
mohou mít pozitivní vliv na urychlení těchto procesů jakožto prostředníci mezi všemi 
subjekty a zúčastněnými stranami.

23. Tyto individuální případy jsou sice důležité, představují však pouze malou část 
problému; v Evropské unii stále přetrvává řada politických, technických 
a administrativních překážek pro růst kapacity vzájemného propojení mezi členskými 
státy, a to i v případech, že jsou tyto projekty hospodářsky a technicky životaschopné.
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