
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 27.7.2017 
Q2017) 4512 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její odůvodněné stanovisko k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) 
{COM(2016) 861 final}, jakož i za její stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů (přepracované znění) {COM(2016) 863 finai}, k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) 
{COM(2016) 864 finai} a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové 
připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES {COM(2016) 862 final}.

Tyto návrhy jsou součástí balíčku ambiciózních opatření nazvaného „Čistá energie pro 
všechny Evropany “, který Komise přijala s cílem vytvořit stabilní regulační rámec 
orientovaný do budoucna a zabývající se budoucími výzvami v oblasti energetiky. Opatření 
obsažená v tomto balíčku se zaměřují na tyto tři hlavní cíle: především na energetickou 
účinnost, na dosažení celosvětového vedoucího postavení v oblasti obnovitelných energií a na 
spravedlivé podmínky pro spotřebitele.

Komise nebere obavy vyjádřené v odůvodněném stanovisku Poslanecké sněmovny k návrhu 
nařízení o vnitřním trhu s elektřinou na lehkou váhu. Domnívá se však, že navrhované změny 
nařízení jsou nezbytné k dosažení cíle integrovaného evropského trhu s elektřinou. Zkušenosti 
ukázaly, že izolované přístupy jednotlivých členských států zpožďovaly provádění vnitřního 
trhu s energií, což vedlo k tvorbě suboptimálních a neslučitelných regulačních opatření, ke 
zbytečné duplicitě intervencí a zpožděním při nápravě nedostatků na trhu. Vnitrostátní 
intervence politiky v odvětví elektrické energie mají navíc přímý dopad na sousední členské 
státy. To nyní platí ještě více než v minulosti, neboť kvůli zvýšenému přeshraničnímu obchodu, 
rozšíření decentralizované výroby energie a větší účasti spotřebitelů se přelévání účinků do 
jiných států zvyšuje. Žádný stát nemůže účinně postupovat samostatně a externality 
jednostranných akcí mají významnější dopady. Tyto skutečnosti přirozeně vyzývají k některým 
úpravám stávajících právních předpisů týkajících se trhu s elektřinou. Na základě výše 
uvedeného má Komise za to, že návrh náležitě respektuje zásadu subsidiarity.

Vážený pan Jan HAMÁČEK
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Sněmovní 4
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Komise vzala náležitě na vědomí věcné připomínky obsažené v odůvodněném stanovisku 
Poslanecké sněmovny i v jejích stanoviscích к ostatním návrhům v balíčku a ráda by k nim 
poskytla následující objasnění.

Pokud jde o obavy Poslanecké sněmovny týkající se rozhodování regionálních operačních 
středisek, Komise by ráda zdůraznila, že výzvy, jimž bude elektrizační soustava EU 
ve střednědobém až dlouhodobém výhledu čelit, jsou celoevropského charakteru a nemohou 
být řešeny a optimálně řízeny jednotlivými provozovateli přenosové soustavy samostatně, a 
stávající právní rámec již tedy není uzpůsoben realitě dynamické a proměnlivé povahy 
budoucí elektrizační soustavy. Klíčovým prvkem při vytváření koncepce trhu v budoucnosti je 
proto posílení regionální spolupráce.

Aby se zajistila větší bezpečnost dodávek a zamezilo se tomu, že se budou na regionální 
úrovni kvůli nedostatku vhodné koordinace nebo dohody mezi provozovateli přenosových 
soustav uplatňovat neúčinná řešení, je nutné mít k dispozici regionální subjekt, který může 
jednat v zájmu celého regionu. To je obzvláště nezbytné, pokud jde o řízení přetížení 
na hranicích.

U téměř všech úkolů, které jsou v návrhu svěřeny regionálním operačním střediskům, vyžadují 
stávající právní předpisy již nyní koordinaci rozhodovacího procesu mezi provozovateli 
přenosových soustav. Návrh obsahuje pouze velmi omezený počet otázek, o nichž by 
regionální operační střediska rozhodovala. Žádné z těchto rozhodnutí by se nevměšovala do 
hlavní činnosti provozovatelů přenosových soustav spojených s bezpečností soustavy, neboť 
všechna rozhodnutí se týkají koordinace otázek, které mohou být dohodnuty týdny nebo 
měsíce před skutečnými operacemi.

Pokud jde o návrh týkající se rizikové připravenosti v odvětví elektřiny, jeho cílem je zajistit, 
aby byli občané v Evropě lépe chráněni proti výpadkům, a to s menšími náklady. Návrhem by 
se zaručilo, že všechny členské státy zavedou vhodné nástroje, jejichž prostřednictvím budou 
moci předcházet elektroenergetickým krizovým situacím, připravovat se na ně a řídit je. 
Návrh rovněž požaduje, aby členské státy vzájemně spolupracovaly v duchu solidarity, aby se 
zajistilo, že se zbývající elektřina dostane tam, kde je jí při elektroenergetické krizi nejvíce 
zapotřebí.

Pokud jde o obavy Poslanecké sněmovny, že by regionální přístup shora dolů u plánů rizikové 
připravenosti mohl ohrozit bezpečnost dodávek určitého členského státu tím, že nezohledňuje 
zvláštnosti jednotlivých států a rizika, kterým jsou vystaveny, Komise by ráda zdůraznila, 
Že sílící vzájemná propojenost trhů s elektřinou v Evropské unii vyžaduje koordinaci opatření 
v oblasti zabezpečení dodávek. V případě, že by taková koordinace neexistovala, je 
pravděpodobné, že by opatření na vnitrostátní úrovni mohla ohrozit vnitřní trh a bezpečnost 
dodávek v jiných členských státech nebo v celé Unii. Tento návrh by však zajistil, aby byla 
specifika jednotlivých členských států zohledněna, zejména pokud členské státy vymezí své 
krizové scénáře na vnitrostátní úrovni a připraví plány rizikové připravenosti.

Pokud jde o důvěrnost citlivých informací, Komise by ráda zdůraznila, že důvěrnost je 
zajištěna, neboť návrh stanoví, že by se zveřejňovaly pouze části plánů rizikové připravenosti.
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Kromě toho co se týče ročního testování plánů, Komise je toho názoru, ze prevence je 
nejúčinnějším způsobem, jak zajistit bezpečnost dodávek. Ročním testováním plánů by se 
proto zajistilo, že členské státy budou v případe elektroenergetické krize řádně připraveny.

Komise vzala na vědomí, že Poslanecká sněmovna podporuje pozici vlády ČR k návrhu 
nařízení, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. 
Komise si je vědoma problémů, na které upozornila česká vláda, a věří, že budou vyřešeny 
v průběhu legislativního procesu.

Argumenty uvedené v této odpovědi vycházejí z původních návrhů přijatých Komisí, které 
v současné době prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i 
Rada.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na otázky Poslanecké sněmovny, a 
těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu.

S úctou

Julian KING 
člen Komise
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