EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 1.10.2015
C(2015) 6632final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko týkající se sdělení „Rámcová
strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti
změny klimatu" {COM(2015) 80 final}, jakož i sdělení „Dosažení cíle 10% propojení
elektrických sítí. Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020"
{COM(2015) 82 final}.
Strategický rámec pro energetickou unii navazuje na významné úspěchy, jichž bylo
dosaženo v roce 2014, zejména na dohodu o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky
do roku 2030 a na evropskou strategii energetické bezpečnosti. Energetická unie je
založena na pěti vzájemně se posilujících rozměrech a zaměřuje se na dosažení tří cílů,
jimiž jsou zabezpečení dodávek, udržitelnost a konkurenceschopnost, a to
prostřednictvím silného závazku ze strany institucí EU a členských států k prohloubení
integrace, spolupráce a koordinace.
Hlavní iniciativy zahrnuté do rámcové strategie by měly členským státům poskytnout
pružnost potřebnou к volbě takových politik, které nejlépe odpovídají jejich domácím
podmínkám, a zároveň zajistit pokrok při plnění našich společných cílů, včetně cílů pro
snižování emisí skleníkových plynů i cílů stanovených pro energii z obnovitelných zdrojů
a energetickou účinnost, které schválila Evropská rada v říjnu 2014. Pro dosažení
pokroku potřebujeme větší integraci a spolupráci mezi členskými státy a s Komisí - při
současném dodržování zásady subsidiarity a respektování výsad členských států
zakotvených Smlouvami v oblasti energetiky. Komise hodlá prohloubit dialog
a spolupráci s členskými státy při provádění strategie, jak zdůraznil místopředseda
Šefčovič během své návštěvy Senátu dne 26. května 2015 v souvislosti s turné týkajícím se
energetické unie.
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Komise souhlasí se Senátem v tom, že je zásadní zlepšit zabezpečení dodávek energie
v Evropské unii, zejména v členských státech, které jsou silně závislé na jediném
dodavateli ropy a zemního plynu. Hlavními faktory pro zajištění energetické bezpečnosti
musí být dokončení vnitřního trhu, účinnější spotřeba a využívání energie z
obnovitelných zdroju, ale také další diverzifikace zdrojů, dodavatelů a přepravních tras.
Zapotřebí jsou i zvláštní opatření, která by řešila zabezpečení dodávek zemního plynu.
Komise předloží v průběhu tohoto roku nebo na počátku roku 2016 legislativní návrh
revidovaného nařízení o bezpečnosti dodávek plynu s cílem zlepšit odolnost vůči
výpadkům dodávek prostřednictvím větší regionální spolupráce mezi členskými státy.
Komise zároveň přijme strategii, která zajistí, aby k zabezpečení dodávek energie a k
hospodářské soutěži na trzích se zemním plynem účinně přispívalo i odvětví zkapalnělého
zemního plynu a skladování plynu.
Pokud jde o další rozvoj vnitřního trhu s energií, EU zavedla regulační rámec s cílem
zajistit otevřený, integrovaný a konkurenční jednotný trh s energií. Další opatření jsou
však nezbytná pro zajištění lepšího fungování trhu a lepší integrace. Komise dne 15.
července 2015 přijala konzultativní sdělení „Zahájení veřejné konzultace o novém
uspořádání trhu s energií" {COM(2015) 340 finai}. Toto sdělení bude v roce 2016
doplněno konkrétnějšími návrhy na zlepšení současného právního rámce. Komise také
hodlá do konce roku 2015 představit svou strategii pro vytápění a chlazení a v roce
2016 předložit návrh nového balíčku předpisů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.
Kromě toho je mimořádně důležité a naléhavé investovat do přenosových a distribučních
sítí i do oblasti skladování energie. Komise je proto odhodlána působit jako katalyzátor,
aby podpořila další soukromé a veřejné investice prostřednictvím řady nástrojů, včetně
lepšího využívání stávajících finančních nástrojů.
Důležité bude také přizpůsobit trhy s energií i elektrorozvodnou síť tak, aby byly
vyhovující pro energetickou soustavu, která přechází na vyšší podíl energie
z obnovitelných zdrojů. Současně s tím je třeba co nejvíce podporovat výrobu energie
z obnovitelných zdrojů prostřednictvím tržních mechanismů, které řeší selhání trhu,
zajišťují nákladovou efektivnost a zabraňují nadměrným vyrovnávacím platbám, narušení
hospodářské soutěže nebo integraci trhu.
Komise plně souhlasí s tím, že oblast výzkumu a inovací je zásadní, vzhledem k tomu, že
usilujeme o prvenství v oblasti energie z obnovitelných zdroju a chceme z energetické
unie učinit hnací sílu pro růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Dne 15. září 2015
přijala Komise sdělení o aktualizovaném strategickém plánu pro energetické technologie
(plánu SET) a v příštích letech budou připraveny další iniciativy.
Komise doufá, že tato vysvětlení dostatečně reagují na připomínky Senátu, a těší se na
další pokračování vzájemného politického dialogu.
S úctou

Frans Timmermans
první místopředseda
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