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Vážení předsedové,

Komise by ráda poděkovala Senátu a Poslanecké sněmovně za společné usnesení ohledně 
evropské energetické unie, předložené jménem hospodářských výborů parlamentů zemí V4.

Komise je vděčná za podporu parlamentů ve věci vytvoření odolné energetické unie a chtěla 
by podat následující objasnění ohledně svých návrhů a jejich provádění, a rozptýlit tak 
vyjádřené obavy.

Komise souhlasí s tím, že dokončení vnitřního trhu s energií má zásadní význam pro 
energetickou bezpečnost Evropy, pro konkurenceschopnější ceny a také pro dosažení 
energetických a klimatických cílů, ke kterým se Evropská unie zavázala. V návaznosti na 
výzvu Evropské rady z října 2014 již Komise dosáhla značného pokroku směrem к realizaci 
a dalšímu rozvoji základních částí infrastruktury, jako je např. energetický projekt 
LitPolLink, propojovací plynovod mezi Polskem a Litvou či propojení mezi Maďarskem 
a Slovenskem. V průběhu tohoto roku Komise předloží konzultativní sdělení o pokroku 
dosaženém při vypracovávání seznamu nej důležitějších energetických infrastrukturních 
projektů a o nezbytných opatřeních k dosažení cíle 15% propojení elektroenergetických 
soustav do roku 2030.

Komise uznává, že k dokončení vnitřního trhu s energií je zapotřebí vyvinout další úsilí. Pro 
zajištění bezpečných a odolných dodávek do evropských domácností a podniků je zásadní 
diverzifikace zdrojů energie, dodavatelů a tras. V této souvislosti Komise zajistí, aby všechny 
projekty v oblasti infrastruktury, včetně projektu Nord Stream 2, byly plně v souladu 
s právními předpisy EU a aby EU podpořila pouze projekty v oblasti infrastruktury, které 
jsou v souladu s hlavními zásadami energetické unie.
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Dokončení vnitřního trhu s energií bude nákladové nej efektivnější způsob, jak zajistit 
bezpečné a dostupné dodávky energie v EU. Komise do léta za účelem poskytnutí podrobného 
rozpisu cen plynu, elektřiny a ropných produktů předloží zprávu o cenách energie 
a nákladech na energii a porovná cenové rozdíly mezi zeměmi EU a třetími zeměmi. V zájmu 
řešení nových a budoucích výzev na trhu Komise také do konce roku 2016 předloží 
legislativní návrhy s cílem reformovat trh s elektřinou, čímž se propojí velkoobchod 
a maloobchod a zajistí vhodné mechanismy správy trhu.

Komise souhlasí s tím, že právní jistota a stabilita jsou důležitými faktory pro pokračování 
úspěšného zavádění energie z obnovitelných zdrojů v členských státech. Z tohoto důvodu je 
jedním z hlavních cílů správy energetické unie poskytnout dlouhodobou předvídatelnost 
a jistotu pro investice a zajistit lepší spolupráci a větší soudružnost mezi přístupy členských 
států k politice v oblasti klimatu a energie. Komise předloží legislativní návrh týkající se 
správy energetické unie a rovněž návrh revidované směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie do konce roku 2016.

Komise uznává, že způsob, jakým jsou prováděny reformy vnitrostátních režimů podpory, 
může značně ovlivnit jistotu investorů, například změnou tarifních sazeb nebo výběrem 
technologie. Za účelem řešení tohoto problému Komise v roce 2013 předložila pokyny pro 
navrhování režimů podpory obnovitelných zdrojů energie. Komise rovněž připomíná, 
že podpora obnovitelných zdrojů energie musí být v souladu s pokyny pro státní podporu 
v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na obavy vyjádřené 
prostřednictvím společného usnesení, a těší se na další pokračování vzájemného politického 
dialogu.
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