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po klidnějším létě se sektor ener-
getiky dal opět do pohybu a lze 
očekávat, že podzim bude nabyt 
událostmi, které určí budoucí po-
dobu energetické politiky Evropské 
unie. „Pro začátek“ Evropská 
komise 19. září publikovala svůj třetí 
liberalizační balíček návrhů nových 
právních předpisů. Diskusi na téma 
velmi kontroversní mezi členskými 
státy – vlastnický unbundling – na-
konec Evropská komise ukon-
čila tím, že v návrhu novelizace 
směrnice 2003/54/ES dala členským 
státům na výběr, buď vlastnický 
unbundling na úrovni přenosu nebo 
zřízení nezávislých systémových 
provozovatelů sítí. Součástí balíčku 
je také novela nařízení č. 1228/2003 
a rovněž nové nařízení o založení 
agentury pro spolupráci energetic-
kých regulačních úřadů. Vzhledem 
k tomu, že tento balíček lze pova-
žovat za hlavní událost měsíce září, 
zvolili jsme jej jako téma měsíce na 
závěr tohoto čísla našeho bulletinu. 
Po tomto balíčku by však během 
podzimu měla následovat publikace 
dalších návrhů právních předpisů 
v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie (OZE), povolenek na emise 
skleníkových plynů (EU ETS) a také 
v oblasti zachycování a uchovávání 
uhlíku (CCS). Evropská komise 
by rovněž měla dokončit rozbor 
v oblasti odpovědnosti za jaderné 
škody za účelem zvážení případné 
harmonizace v tomto odvětví. Když 
k tomu přidáme říjnové zasedání 
Rady pro energetiku, listopadové 
zasedání nově založeného Evrop-
ského jaderného fóra a prosincové 
zasedání Evropské rady spolu 
s mnoha zajímavými konferencemi 
o evropské energetice, energetické 
bezpečnosti, konkurenceschopnosti 
a životním prostředí, je zjevné, že 
na podzim se v energetice rozhodně 
nudit nebudeme. O všech podzim-
ních událostech Vás budeme dále 
informovat na stránkách našeho 
bulletinu a budeme se snažit, aby 
byl pro Vás náš bulletin spolehlivým 
zdrojem informací. S přáním příjem-
ného čtení o zářijových událostech 
v odvětví energetiky
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 energetická politika Evropské unie

Letní dohLed nad 
dodáVkami eLektřiny

Evropská komise přivítala 
výsledky dozoru nad letními 
dodávkami elektřiny. 

Uspokojení nad výstupy dozoru 
vyjádřil v poslední srpnový den 
evropský komisař pro energetiku 
Andris Piebalgs. Úkolem systému 
bylo reagovat na případné problémy 
s dodávkami. I když tento systém 
fungoval již třetím rokem, letos 
poprvé byla uplatněna nová 
 opatření spočívající v koordinaci 
reakcí všech případně postižených 
států. 
Vysoké letní teploty a nižší výkon 
vodních elektráren přitom způsobo-

valy nemalé obavy. Systém také za-
chytil několik větších výpadků (jako 
např. 23. července v Barceloně či 
několik příhod ve Velké Británii 
zejména během velkých povodní na 
konci července). 
Žádný z výpadků však nepřinesl 
nutnost reagovat na celoevropské 
úrovni. Řízení systému bylo rovněž 
v úzkém kontaktu s řeckými orgány 
v době ničivých požárů v této 
zemi. Letos tedy systém neprošel 
závažnější zatěžkávací zkouškou 
(jako byl loňský listopadový výpadek 
v Německu, kdy se ukázalo, že 
systém hlášení mezi provozovateli 
přenosových soustav není právě 
robustní). I proto Evropská komise 
zařadila téma spolupráce mezi 
provozovateli přenosových soustav 
do třetího liberalizačního balíčku 
opatření pro vnitřní trh s energií 
(viz „O čem se mluví“).

ZpráVa o staVu energetiky 
po roZšíření eu

Evropská komise 11. září zveřej-
nila zprávu o stavu energetiky 
v deseti nových členských 
 státech po roce 2004. 

Konsorciu Mercados zadala Evrop-
ská komise vypracování studie na 
toto téma zejména s důrazem na 
bezpečnost dodávek, liberalizaci 
trhu a hospodářskou soutěž, obno-
vitelné zdroje energie, energetickou 
účinnost a regulaci. Zpráva se za-
bývá dopadem rozšíření jednak na 
deset původních členských států EU, 
schopností nových členských států 
přijmout acquis communautaire 
v oblasti energetiky a také půso-
bením energetických společností 
napříč EU. Zpráva byla představena 
na semináři v Bruselu za účasti 
F. Barbasa a N. Versijpa z Gene-
rálního ředitelství pro energetiku 
Evropské komise. 
Shrnutí této zprávy je k dispozici na 
této adrese  

eVropská podpora 
pLynoVodu nabucco

14. září evropský komisař pro 
energetiku Andris Piebalgs na 
konferenci v Budapešti vyjádřil 
podporu výstavbě plynovodu 
Nabucco. 

Ve svém vystoupení komisař zdůraznil, 
že Nabucco je jediným projektem v ob-
lasti plynu, který byl již dříve v tomto 
roce identifikován jako jeden ze čtyř 
prioritních energetických projektů, pro 
které byli dne 12. září tohoto roku jme-
nováni koordinátoři mající dohlížet 
a uspíšit jejich realizaci. Konference 
v Budapešti se účastnil i nově jmeno-
vaný koordinátor pro projekt Nabucco, 
Jozias van Aartsen, bývalý nizozem-
ský ministr zahraničí. Projekt Nabucco 
spočívá v 3 300  km dlouhém plyno-
vodu o plánované nejvyšší kapacitě 
30 bilionů kubických metrů ročně. Měl 
při přepravovat plyn do Evropy od vý-
robců na Středním Východě a v Kas-
pickém regionu. Koncovým bodem by 
mělo být Rakousko. Výstavba plyno-
vodu by měla být zahájena počátkem 
roku 2009 a s uvedením do provozu 
se počítá v roce 2012. 
Více informací naleznete zde  
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německo schVáLiLo 
pLán boje proti Změně 
kLimatu

Německá vláda schválila plán 
směřující ke zlepšování ochrany 
klimatu a podpoře plnění 
snižování emisí CO2. 

Dle prohlášení německého minis-
tra životního prostředí Sigmara 
Gabriela by tento plán měl přispět 
k 35–36% snížení emisí CO2 v roce 
2020 ve srovnání s rokem 1990. 
S ostatními vládními programy by 
tak Německo mělo do roku 2020 
dosáhnout 40% snížení emisí. 
Základním mottem nového ně-
meckého plánu je zvyšování daně 
z motorových vozidel, větší důraz 

na alternativní zdroje energie a pře-
devším zvyšování požadavků na 
energetickou účinnost. 
Na plán by měly navazovat návrhy 
příslušných právních předpisů již 
koncem tohoto roku. Dle slov mi-
nistra životního prostředí Gabriela 
jsou náklady na realizaci nového 
plánu německou vládou odhado-
vány na 8 miliard eur. 
Úspory by však tuto částku měly 
téměř dvojnásobně přesáhnout. 
Ambicióznost tohoto projektu 
umocňuje i fakt, že hlavní aktéři, 
kteří se na dohodě podíleli, repre-
zentují koalici jako celek. Vedle An-
gely Merkelové z CDU a sociálního 
demokrata Sigmar Gabriela se na 
projektu neméně podepsal i spol-
kový ministr hospodářství Michael 
Glos z CSU.

podpora jádru Ve VeLké 
británii

Dle průzkumu veřejného mínění 
provedeného The Times se vět-
šina Britů domnívá, že jaderná 
energie bude hrát v budoucnu 
ve Velké Británii významnou roli 
v jejím energetickém mixu. 

Dle výsledků průzkumu téměř dvě 
třetiny dotázaných věří, že jaderná 
energie bude společně s uhlím, 
plynem a „zelenou“ energií součástí 
energetické skladby Velké Británie 
v budoucnu. Více než jeden z pěti 

dotázaných se navíc domnívá, že 
jádro je nejlepším prostředkem boje 
proti změnám klimatu. 
Pouze 20% dotázaných zastává 
stanovisko, že by jaderná energie 
neměla být využívána. V červenci 
2007 rovněž předseda britské vlády 
Gordon Brown před britským par-
lamentem prohlásil, že bezpečnost 
dodávek energie bude nejlépe 
zajištěna výstavbou nové generace 
jaderných elektráren. 
Britská vláda zahájila v tomto ohledu 
taktéž veřejnou konzultaci k Bílé 
knize o jaderné energetice, o které 
jsme Vás informovali v minulých 
číslech našeho bulletinu. Do 10. října 
tak mají všechny zainteresované 
subjekty možnost se k budoucí po-
době britského energetického mixu 
vyjádřit. 
Více informací naleznete na této 
adrese 
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 energetika v Evropě a ve světě

iaea k otáZkám atomoVé 
energie

Na 51. Generální konferenci 
 Mezinárodní agentury pro ato-
movou energii (17. září 2007) se 
její generální ředitel Mohamed 
 ElBaradei věnoval mj. potřebě no-
vého rámce pro atomovou energii 
i aktuální situaci ohledně jader-
ného programu Íránu. 

Zvyšující se poptávka po energii, 
rostoucí naléhavost otázek spojených 
s energetickou bezpečností a vývoj 
klimatu jsou hlavními trendy ve svě-
tové a tedy i atomové energetice, což 
podle GŘ IAEA vede k „urgentní po-
třebě“ zformulovat nový multilaterální 
rámec pro nukleární palivový cyklus, 
a to na jeho vstupech i výstupech. 
Pokud jde o Írán, M. ElBaradei mimo 
jiné konstatoval, že tato země sice 
poskytla agentuře řadu dalších infor-
mací ohledně např. rozsahu a charak-
teru svých experimentů s plutoniem, 
nicméně v rozporu s rozhodnutími 
Rady bezpečnosti OSN pokračuje 
v obohacování uranu a výstavbě 
reaktoru v Araku, což je podle GŘ 
IAEA „politováníhodné“. Podrobněji 
k obsahu projevu M. ElBaradeie viz 

poLsko chce postaVit 
V baLtském moři na 
300 Větrníků

10. září zazněla v polském 
rozhlase zpráva, že země hodlá 
vybudovat v Baltském moři 
stovky větrných elektráren. 

Mluvčí energetické skupiny BOT 
Gornictwo a Energetyka Blazej 
Toranski konstatoval, že tento druh 
větrných elektráren sice patří k nej-
nákladnějším, nicméně rovněž k nej-
efektivnějším. Podle Toranského 
dokážou tyto zdroje vyprodukovat 
třikrát více energie než větrné elek-
trárny pozemské, a to z jednodu-
chého důvodu – vítr je přímo na moři 
podstatně silnější. Polské úřady plán 
podporují, ale narazí zřejmě u ná-
mořníků a rybářů, kteří se obávají 
účinků elektromagnetického pole na 
mořský biotop.

berLínské fórum

Ve dnech 8. až 9. října se v Ber-
líně uskuteční již třetí zasedání 
Fóra fosilních paliv, pro které se 
již vžil název Berlínské fórum. 

Toto každoroční setkání vzniklo 
z iniciativy Generálního ředitelství 
pro energetiku Evropské komise, aby 
umožnilo dialog mezi orgány Komise 
a zúčastněnými subjekty na poli 
sektoru evropské energetiky včetně 
společností, průmyslových asociací, 
zástupců vlád států EU i evropské 
veřejnosti. Stejně jako pro předešlá 
setkání bude hostitelem fóra Ně-
mecké ministerstvo hospodářství. 
Letošní setkání bude věnováno 
třem hlavním tématům, o kterých 
se v současnosti nejvíce diskutuje. 
Jedná se zejména o budoucí roli 
fosilních paliv v Evropské unii s ohle-
dem na opatření v boji s globálním 
oteplováním, bezpečnost dodávek 
fosilních paliv a v neposlední řadě 
vnější dimenze Evropské energe-
tické politiky.

obsah    energetická politika EU        zprávy v rámci Skupiny ČEZ    právní předpisy EU    evropské zajímavosti    kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    
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 zprávy v rámci Skupiny ČEZ

ii. energetické fórum

Za podpory společnosti ČEZ se 
v Praze ve dnech 4.–6. listopadu 
2007 uskuteční II. Energetické 
fórum na téma energetické bez-
pečnosti. 

Ve spolupráci s občanským sdru-
žením Ano pro Evropu a polským 
Instytut Wschodni se pod záštitou 
místopředsedy vlády Alexandra 
Vondry a za účasti předsedy vlády 
ČR Mirka Topolánka bude v Praze 
konat dvoudenní konference, na které 
se budou účastníci z celé Evropy 

zabývat problematikou energetické 
bezpečnosti Evropské unie, budouc-
ností evropské energetické politiky, 
energetickou bezpečností jako jednou 
z priorit nejen českého předsednictví 
v Evropské unii, ale také konceptem 
tzv. udržitelného energetického mixu 
členských států Evropské unie a jeho 
složením. Diskuse by měla být o to 
zajímavější, že mezi účastníky budou 
zástupci z politické, průmyslové i ne-
vládní sféry. Evropskou energetickou 
politiku bude na konferenci zastupo-
vat přímo zástupce Evropské komise. 
Více informací o této konferenci 
naleznete na této adrese  

roZšíření bruseLské 
kanceLáře skupiny čeZ

Jak jsme Vás již informovali 
v minulém čísle našeho 
bulletinu, kancelář Skupiny ČEZ 
při Evropské unii se od 1. září 
přestěhovala na novou adresu do 
tzv. Českého domu v Bruselu. 

Reprezentační kancelář Skupiny 
ČEZ tak nyní sídlí v Rue Trone 60, 
1050 Brusel, která bezprostředně 
sousedí se Stálým zastoupením 
ČR při EU na adrese Rue Caroly 
15, 1050 Brusel. 11. října 2007 se 
v této ulici bude v Bruselu konat slav-
nostní otevření Českého domu. Pod 
záštitou předsedy vlády ČR Mirka 
Topolánka zde bude od 15 hodin 
probíhat prezentace krajů, českých 
společností a organizací majících 

své zastoupení v Bruselu, mezi 
kterými nebude chybět ani Skupina 
ČEZ. Poté bude následovat série 
koncertů Děda Mládek Illegal Band, 
Ivy Frühlingové a skupiny Čechomor. 
Kromě Stálého zastoupení ČR při 
EU a českých společností jako je 
ČSA a ČEZ by se Český dům měl 
stát centrem českého dění v Bruselu. 
Více informací naleznete na této 
adrese 
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 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU

spojení sueZ a gaZ de france

Projekt fúze obou společností byl 
poprvé představen v únoru 2006. 
Evropská komise fúzi schválila 
v listopadu téhož roku. 

Důvodem sloučení je ochrana Suezu 
před nepřátelským převzetím ze strany 
italského Enelu. Fúzi tak prosazovala 
především francouzsko-belgická firma, 
kterou ovládají francouzské banky a vý-
znamným akcionářem je belgický fi-
nančník Albert Frere (7,2 procenta). Na 
podobě společné fůze se však obě spo-
lečnosti dohodly až o 18 měsíců poz-
ději po dlouhém jednání začátkem září 
tohoto roku. V nové společnosti budou 
padesát pět procent akcií vlastnit bývalí 
akcionáři Suezu a čtyřicet pět procent 
bývalí akcionáři GDF, přičemž fran-
couzská vláda bude vlastnit 36,5% ak-
cií nové společnosti. Její tržní hodnota 
bude činit asi 90 miliard eur (přes 2,5 
bilionu korun). Generálním ředitelem 
společnosti s názvem GDF Suez bude 
Gérard Mestrallet, který doposud stál 
v čele Suezu. Jeho protějšek z GDF, 
Jean-Franҫois Cirelli bude zastávat 
post jeho zástupce. Projekt fúze by se 
měl uskutečnit v průběhu příštího roku. 
Více informací naleznete zde  

pokyny pro monitoroVání 
emisí skLeníkoVých pLynů

18. července 2007 Evropská 
komise přijala nové pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů. 

Tyto pokyny navazují na směrnicI 
2003/87/ES o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve 
Společenství, ruší původní pokyny 
z roku 2004 a nabudou účinnosti 
1. ledna příštího roku. Nové pokyny 
mají usnadnit křížové stanovení 

eu se oteVře doVoZu 
úsporných žároVek

Do jednoho roku zaniknou současná 
anti-dumpingová cla, uvalená na 
 dovoz úsporných žárovek z Číny. 

29. srpna o tomto návrhu rozhodla 
Evropská komise, do jejíž pravo-
moci otázky ochrany proti dumpingu 
spadají. Cla byla v platnosti od roku 
2001. Původně měla platnost této 
ochrany uplynout již v roce 2006, 
evropské podniky si však vyžádaly 
prošetření, zda existují důvody pro 
prodloužení platnosti antidumpingo-
vého cla o dalších pět let. Nyní bylo 
toto šetření ukončeno a výsledkem je 
srpnový verdikt Komise. Mezi důvody, 
jimiž jej Komise podpořila, je uvá-
děna především orientace evropské 
energetiky na efektivní využití energií 
a její úspory. Žárovky s nižší spo-
třebou energie patří mezi významné 
nástroje redukce spotřeby elektřiny 
– a EU je schopna krýt z vlastní 
produkce pouze 25 % poptávky po 
tomto výrobku. Roční lhůta však zna-
mená ještě pootevřená vrátka: díky 
nim mají evropští producenti ještě 
12 měsíců času na uspořádání svých 
výrobních a obchodních postupů. 

emisí vykazovaných podle směrnice 
2003/87/ES s emisemi ohlášenými 
evropskému registru úniků a pře-
nosů znečišťujících látek (EPRTR) 
zřízenému nařízením č. (ES) 
166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr 
úniků a přenosů znečišťujících 
látek, a také s emisemi vykazo-
vanými v národních inventurách 
pomocí různých kategorií zdrojů 
Mezivládního panelu o změně kli-
matu, a zpřísnit požadavky na plány 
monitorování. 
Rozhodnutí Evropské komise 
naleznete na této adrese  
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jmenoVání koordinátorů 
energetických projektů

12. září jmenovala Komise čtyři 
koordinátory realizace některých 
klíčových energetických 
projektů. 

Jedná se o vysokonapěťové pro-
pojení mezi Francií a Španělskem, 
připojení pobřežních větrných 
elektráren na Baltu a u Severního 
moře k energetickým sítím, výstavbu 
plynovodu Nabucco a elektroener-
getické propojení Německa, Polska 
a Litvy. 
Francouzsko-španělský interkonektor 
bude mít na starosti bývalý strážce 
evropské hospodářské soutěže 
M. Monti. Cílem projektu je podle 
Komise překonat určitý „ostrovní“ 
charakter elektroenergetiky Pyrenej-
ského poloostrova. 
Napojení některých německých, 
dánských a polských pobřežních 
větrných elektráren bude sledovat 
G. W. Adamowitsch, bývalý státní 
tajemník při německém spolkovém 
ministerstvu hospodářství. 
O projekt Nabucco má pečovat 
J. J. van Aartsen, bývalý nizozem-
ský ministr zahraničí. Propojování 

německé, polské a litevské sítě 
bude mít na starosti lodžský profesor 
W. Mielczarski. Cílem projektu je 
zvýšení celkové kapacity a posí-
lení spolehlivosti propojení baltské 
sítě s kontinentálními elektrickými 
 vedeními.

Vnější energetická poLitika 
V popředí Zájmu eu

Podle evropské komisařky 
B. Ferrero-Waldnerové stojí 
energetika na vrcholu pozornosti 
Evropské unie. 

Komisařka pro vnější vztahy 
a evropskou politiku „sousedství“ to 
prohlásila ve svém projevu, před-
neseném na konferenci „Evropské 
vnější vztahy a energetická politika: 
na cestě k mezinárodní energe-
tické strategii“, kterou uspořádaly 
dne 11. září v Kolíně nad Rýnem 
společně kolínský univerzitní Ener-
giewirtschaftliches Institut a list 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Evropská komisařka připomněla 
klíčové důvody, pro které musí za-
hraniční politika EU vzít energetiku 
za své „top“ téma: vysoká závislost 
Evropy na dovozech, geopolitické 
faktory jako nestabilita na Blízkém 
a Středním Východě a „někdy“ 
obtížné vztahy Ruska se svými 
sousedy, a neméně pak rostoucí 
globální poptávka po surovinách. 
Významnou část projevu věnovala 
komisařka realizaci tzv. European 
Neighbourhood Policy (ENP), 

resp. politice vztahů se sousedními 
státy a oblastmi. ENP věnovala 
pozornost rovněž ministerská kon-
ference, která se uskutečnila na 
počátku září. V rámci této politiky se 
podle komisařky úspěšně provádí 
energetická dohoda s Ukrajinou; 
další regiony primární pozornosti EU 
jsou oblast Černého moře a Středo-
zemí, rozvíjejí se vztahy s Egyptem, 
Alžírskem a také Libyí. Klíčové jsou 
ovšem vztahy s Ruskem. EU by 
ráda začlenila své energetické zájmy 
mezi priority nové smlouvy s Ruskou 
federací, která by měla nahradit 
současnou dohodu (z roku 1997). 
Základní prvky této části dohody by 
měly vycházet z principů Energe-
tické charty, což pro ruskou stranu 
již delší dobu není právě ideální – za 
těchto okolností jistě nebude snadné 
dospět k jednoznačnému „win-win“ 
řešení, po kterém komisařka v Kolíně 
volala. 
Celý projev si lze přečíst na této 
adrese 
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31. srpna schválila Evropská ko-
mise dánský alokační plán pro emise 
CO2. Objem emisních povolenek 
činí 24,5 mil. tun CO2 ročně, o 2 mil. 
tun méně než činily skutečné emise 
v roce 2005. Komise rovněž donutila 
Dánsko snížit využití kreditů na pro-
jekty realizované v zahraničí.

30. srpna zveřejnil Eurobarometer 
výsledky průzkumu, podle kterého 
kladou Evropané otázky spolupráce 
mezi státy EU v oblasti životního 
prostředí a energetiky hned na druhé 
místo důležitosti mezi „sousedskými“ 
tématy; první místo vcelku pocho-
pitelně zaujímá oblast boje proti 
terorismu a organizovanému zločinu. 
Úplné výsledky viz 

12. Září dokončilo sdružení 
evropských energetických regulátorů 
ERGEG připomínky v rámci 
konzultačního procesu (Komise) 
k Evropské chartě o právech 
spotřebitelů energií. Dokument lze 
nalézt na této adrese 

17. Září zveřejnilo Generální ře-
ditelství pro energetiku Evropské 
komise studii o otázkách spojených 
s kompenzačními mechanismy mezi 
systémovými přenosovými operátory. 
Studii vypracovaly společně agentury 
Frontier Economics a CONSENTEC 
a plné znění lze nalézt na této  
adrese 

19. Září Evropská komise navrhla 
konkrétní opatření na zajištění bu-
doucnosti programu GALILEO. Více 
viz  

19. Září Evropská komise publi-
kovala zprávu o výsledcích veřejné 
konzultace k návrhu Evropského stra-
tegického energetického technologic-
kého plánu. Více viz  

27.–28. Září budou nejvyšší před-
stavitelé USA hostit ve Washingtonu 
přední státníky hospodářsky nejsil-
nějších států světa na konferenci, 
věnované globální strategii omezení 
energetické závislosti a snížení emisí 
skleníkových plynů. Pozvánku před-
sedům vlád zúčastněných států zaslal 
přímo prezident Bush, který také na 
konferenci vystoupí. Zvací dopis byl 
zveřejněn na stránkách Bílého domu 

28. Září se v Lisabonu uskuteční 
mezinárodní konference o „konvergu-
jící regulaci“ (Regulation Conver-
gence, Converging Regulation)v 
oblasti síťových odvětví tj. dopravě, 
telekomunikacích a energetice.

7.–9. října budou Azorské ostrovy 
hostit mítink výzkumné skupiny 
o otázkách atomové energie (Re-
search Group on Atomic Questions).

8. října se v Lisabonu uskuteční ne-
formální jednání na vysoké úrovni na 
téma „Společná tvorba evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie“.
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Jedná se o návrh novelizace 
směrnice o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou, nařízení 
o podmínkách přístupu do sítě pro 
přeshraniční obchod s elektřinou 
a návrh nového nařízení o zřízení 
Evropské agentury pro spolupráci 
energetických regulačních úřadů. 
Součástí návrhu 3 liberalizačního 

třetí LiberaLizační baLíček evropské komise v obLasti energetiky
19. září 2007 publikovala Evropská komise třetí liberalizační balíček návrhů evropských právních předpisů  
v oblasti energetiky. 

balíčku Evropské komise je pře-
devším návrh směrnice, kterou se 
mění směrnice 2003/54/ES o spo-
lečných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou. 
V návrhu směrnice je členským stá-
tům uloženo, aby do jednoho roku, 
resp. dvou let, není-li provozovatel 
přenosové soustavy součástí ver-
tikálně integrovaného podniku, od 
transpozice směrnice (18 měsíců 
od jejího vstupu v platnost), zajistily 
provedení vlastnického unbundlingu 
na úrovni přenosu nebo zřízení ne-
závislého systémového provozova-
tele sítí (ISO), který bude odpovídat 
za údržbu, provoz a rozvoj sítí, ale 
vlastnické právo zůstane zacho-
váno v rámci vertikálně integrované 
skupiny. O zřízení ISO by měl roz-
hodovat členský stát po schválení 
Evropskou komisí. Návrh směrnice 
tedy obsahuje dvě alternativní ře-
šení a lze jej považovat za ústupek 
Evropské komise členským státům. 
Z prvních reakcí některých člen-

ských států se však zdá, že tento 
ústupek nepovažují za dostatečný. 
V oblasti distribuce návrh nepřináší 
žádné změny. Součástí balíčku je 
i návrh nařízení o zřízení Agen-
tury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů jakožto nového 
komunitárního orgánu s právní sub-
jektivitou. Agentura by měla vydávat 
stanoviska určená provozovatelům 
přenosových soustav, regulačním 
úřadům, Evropské komisi a přijí-
mat individuální rozhodnutí podle 
nařízení č. 1228/2003 a směrnice 
2003/54/ES. Měla by též monitorovat 
činnost Evropské sítě provozovatelů 
přenosových soustav a informovat 
o její činnosti Evropskou komisi, ko-
ordinovat spolupráci národních regu-
lačních úřadů, rozhodovat v případě 
sporů mezi nimi a vydávat vůči nim, 
jakož i vůči tržním subjektům nezá-
vazné obecné zásady. Třetím nove-
lizovaným předpisem je nařízení č. 
1228/2003 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 

s elektřinou. Návrh nařízení ukládá, 
aby provozovatelé přenosových 
soustav spolupracovali na evropské 
úrovni prostřednictvím Evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav 
jakožto orgánu odpovědného Evrop-
ské komisi. Tomuto orgánu by měla 
být přiznána pravomoc přijmout 
technický a tržní kodex v oblasti 
přeshraničního obchodu. 
V rámci Evropské sítě by provozo-
vatelé přenosových soustav měli 
spolupracovat také na regionální 
úrovni. Návrh nařízení rozšiřuje 
rovněž působnost obecných zásad 
pro správu a přidělování dostupných 
přenosových kapacit pro propo-
jení mezi vnitrostátními systémy 
obsažených v příloze k nařízení. 
Třetí balíček bude nyní vpuštěn 
do legislativního koloběhu v rámci 
evropských institucí. První reakce 
jsou očekávány na zasedání říjnové 
Rady pro energetiku.
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