
EVROPSKÁ KOMISE

25. 07 2017
V Bruselu dne 
C(2017) 5214 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny 
fCOM(2016) 862 final}, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu 
s elektřinou (přepracované znění) {COM(2016) 861 final}, návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (přepracované znění) {COM(2016) 863 final}, a návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
(přepracované znění) {COM(2016) 864 final}.

Tyto návrhy jsou součástí balíčku 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 obsazená 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.

Pokud jde o konkrétní připomínky obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise Senát na 
připojenou přílohu.

Návrhy jsou nyní předmětem legislativního procesu, na němž se podílí Evropský parlament i 
Rada. Komise stále věří, že v blízké budoucnosti bude dosaženo dohody.

Komise doufá, že podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší 
se na pokračování vzájemného politického dialogu.

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
Předseda Senátu Parlamentu České republiky 
Valdštejnské náměstí 17/4 
CZ- 118 01 PRAHA 1
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Pñloha

Komise pečlivě posoudila veškeré připomínky, které Senát ve svém stanovisku vyjádřil, a ráda 
by poskytla následující vysvětlení:

Pokud jde o připomínky Senátu v bodě 1.3 stanoviska tykající se definic, Komise uznává, 
že některé definice a formulace v návrzích bude možná zapotřebí zdokonalit. Z jednání 
s Evropským parlamentem a Radou, v níž je vláda České republiky zastoupena, by 
v nadcházejících měsících měla vyplynout nezbytná upřesnění.

Pokud ide o vyjádření Senátu v bodě 1.4 stanoviska tykající se analýzy dopadů. Komise by 
ráda zdůraznila, že podrobné posouzení dopadů bylo provedeno pro všechny čtyři návrhy, 
mimo jiné pokud jde o zřízení nových orgánů nebo rozšíření pravomocí orgánů stávajících. 
Komise v této souvislosti vyzývá Senát, aby se seznámil s posouzením dopadů1, které je 
připojeno k návrhům.

Pokud jde o obavy Senátu týkající se návrhu na rizikovou připravenost uvedené vbodé ILI
a 2 stanoviska. Komise by ráda objasnila, že podle navrhovaného nařízení plány 
vypracovávají a přijímají jednotlivé členské státy. V návrhu se nestanoví přesun 
rozhodovacích pravomocí z členských států na unijni úroveň. Vzhledem k tomu, že 
energetická krize se nezastaví na hranicích členských států a že opatření, která byla přijata 
k zastavení krize v jednom členském státě, mohou mít dopad na jeho sousedy, je nutná lepší 
přeshraniční koordinace a spolupráce nejen na technické úrovni provozovatelů přenosových 
soustav, ale také na politické úrovni. Návrh tudíž zavádí dohody o regionálně koordinovaných 
opatřeních.

Pro zajištění souladu mezi národními plány rizikové připravenosti počítá navrhované nařízení 
s konzultací týkající se návrhů plánů s ostatními členskými státy v regionálním kontextu, jakož 
i s Koordinační skupinou pro otázky elektrické energie.

Komise by dále chtěla zdůraznit, že v plánech rizikové připravenosti by se měly vyjasnit úlohy 
a odpovědnosti jednotlivých subjektů v případné krizové situaci, přičemž by měla být zajištěna 
důvěrnost citlivých informací. Odpovědnost za provozní řízení krize zůstává podle pravidel 
pro provozování soustavy včetně pravidel pro nouzové situace a obnovu na provozovatelích 
přenosových soustav.

Pokud jde o obavy Senátu tykající se zřízení regionálních operačních středisek uvedené
v bodě II. 1 stanoviska, je Komise přesvědčena, že regionální operační střediska neohrozí 
vnitrostátní bezpečnost dodávek energie, ale ve skutečnosti ji zlepší. Zaprvé, funkce, které 
mají zastávat regionální operační střediska a pro něž budou mít rozhodovací pravomoc, se 
realizují v denním a vnitrodenním časovém rámci. Tyto funkce tedy vylučují provoz systému 
v reálném čase. Za druhé, nařízení o elektřině vyžaduje aktivní účast provozovatelů 
přenosových soustav v regionu. Zatřetí, v postupu „rozhodování založeného na spolupráci“

1 SWD(2016) 410 final.
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uvádí návrh řadu záruk, jako je možnost, aby regionální operační střediska přezkoumala 
rozhodnutí, pokud provozovatelé přenosových soustav v regionu vyjádří obavy.

Pokud jde o prohlášení uvedené v bodě II. 3 stanoviska k přenosu pravomocí na úroveň EU,
Komise by ráda Senát ujistila, že návrh nařízení o vnitřním trhu s elektřinou neomezuje 
rozhodování o struktuře národního energetického mixu. V tomto ohledu Komise připomíná, 
že členské státy mají i nadále možnost vybírat si své zdroje energie, jak jim zaručuje článek 
194 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pokud jde o prohlášení uvedená v bodě 11.4 stanoviska týkající se Agentury pro spolupráci
energetických regulačních orgánů (ACER), Komise by ráda zdůraznila, že změna pravidel 
hlasování je určena k tomu, aby se usnadnil proces rozhodování a aby se sladila pravidla 
hlasování s pravidly uplatňovanými v jiných agenturách EU. Kromě toho vysoký 
dvoutřetinový práh v minulosti proces blokoval a bránil agentuře v přijímání důležitých 
rozhodnutí v zájmu vnitřního trhu s energií.

A pokud ide o prohlášení uvedené v bodě II. 5 stanoviska týkající se posílení práv spotřebitelů,
Komise vítá podporu Senátu. Cílem navrhovaných opatření je vytvořit nediskriminační rámec 
pro všechny účastníky trhu a současně zajistit, aby spotřebitelé, zejména zranitelní 
spotřebitelé a spotřebitelé trpící energetickou chudobou, mohli využívat náležitou ochranu. 
Přestože Komise odhaduje, že vyšší zapojení spotřebitelů by přineslo jim a celé energetické 
soustavě jednoznačné výhody, navrhovaná pravidla by měla zajistit, aby ti, kteří se 
rozhodnou, že aktivní nebudou, nebyli poškozováni. Za tímto účelem je cílem Komise zajistit, 
aby všichni spotřebitelé mohli využívat základní soubor práv, zatímco navrhované nástroje 
k aktivnímu zapojení, jako je účast na reakci na poptávku, uzavření smlouvy s dynamickou 
tvorbou cen nebo vlastní výroba, zůstávají nepovinné.
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