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Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU

Napětí na trzích s plynem bude pravděpodobně přetrvávat, a to i po zimě 2022/2023.

Cíl

→ posílit odolnost a účinnost energetické unie v nadcházejících zimách

→ omezit extrémní volatilitu cen a pomoci snížit ceny

→ na základě předložených opatření připravit řádné legislativní návrhy (např. reforma 

uspořádání trhu s elektřinou)

Společná příprava, nákup  
a ochrana EU
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Zmíněné kroky doplňují již dohodnutá opatření ke snížení poptávky, úsilí o diverzifi-

kaci, urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a přerozdělování nadměrných 

zisků v odvětví energetiky domácnostem a podnikům.

Opatření navržená v rámci balíku
 

 Společný nákup plynu a zajištění bezpečnosti dodávek 

 Koordinace a zintenzivnění jednání o dodávkách energie se všemi spolehlivými partnery 

  Využití evropské tržní síly prostřednictvím společné nákupní platformy k získání dodatečných dodá-
vek pro účely plnění zásobníků (návrh podle článku 122)

  Návrh Komise, kterým má být posílena schopnost Unie rychle reagovat v případě mimořádné situa-
ce stanovením standardních pravidel v oblasti solidarity (návrh podle článku 122)

 Řešení vysokých cen energie 

  Komise navrhuje, aby byla do konce roku 2022 vytvořena specifická referenční cena pro LNG (návrh 
podle článku 122) 

  Komise navrhuje zavést mechanismus pro zastropování cen na hlavní evropské burze pro obchodo-
vání s plynem

  Komise navrhuje nový dočasný mechanismus pro omezení prudkého nárůstu cen na vnitrodenním 
trhu, kterým by se bránilo nadměrné volatilitě a zpomalil by se růst cen na trzích s energetickými 
deriváty 

 Zmírnění dopadu vysokých cen plynu

  Komise ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předkládá návrh dvou nařízení 
v přenesené pravomoci, jejichž cílem je zmírnit zvýšený tlak na likviditu účastníků jiných než finan
čních trhů v důsledku zvýšení maržových požadavků 

  Další financování prostřednictvím rámce politiky soudržnosti (změna nařízení o společných ustano-
veních) a prostřednictvím plánu REPowerEU

 Ochrana a optimalizace infrastruktury 

 Doporučení Rady o kritické infrastruktuře 

  Návrh Komise týkající se využití nových nástrojů k zajištění větší transparentnosti ohledně kapacity 
(návrh podle článku 122) 

 Rychlejší pokrok v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů urychlením povolovacích postupů 
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POSTUP
 

Společný nákup plynu a zajištění bezpečnosti dodávek

   Komise posílila své vazby se spolehlivými dodavateli plynu a LNG a uzavřela dohody  

s USA, Kanadou, Norskem, Ázerbájdžánem, Egyptem a Izraelem

   vybavit EU právními nástroji pro společný nákup plynu (platforma by měla především 

koordinovat plnění zásobníků plynu)

  Komise navrhuje:

  –  agregaci poptávky na úrovni EU s cílem zmapovat množství potřebného dovozu 

plynu a hledat nabídky na světovém trhu

  –  povinnou účast členských států na agregaci poptávky a úrovni EU v zájmu naplně-

ní nejméně 15 % objemu jejich příslušných zásobníků

  –  dobrovolný systém nákupu umožňující společnostem v souladu s pravidly EU  

v oblasti hospodářské soutěže vytvořit evropské konsorcium pro nákup plynu

Ze současných prognóz vyplývá, že příliš nízká úroveň zásob v březnu 2023 může vést 

k nejisté situaci v zimě 2023–2024.
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Řešení vysokých cen energie

 vytvořit novou doplňkovou referenční cenu pro LNG, která by odrážela realitu trhu s plynem v EU

  zavést mechanismus pro omezení cen prostřednictvím hlavní evropské burzy pro obchodování  

s plynem (TTF), který by se aktivoval v případě potřeby

  spustit dočasný mechanismus řízení, který má zabránit nadměrné volatilitě v průběhu dne tím, 

že omezí prudký nárůst cen na trzích s energetickými deriváty

 posoudit potřeby investic do urychlení transformace energetiky a zabránit roztříštěnosti trhu

LNG CNG

Zmírnění dopadu vysokých cen plynu

 prodloužit lhůty pro státní podporu 

  zmírnit zvýšený tlak na likviditu účastníků jiných než finančních trhů v důsledku zvýšení  

maržových požadavků

  přesměrovat až 40 miliard EUR z finančních prostředků politiky soudržnosti na období  

2014–2020 na cílená opatření na podporu občanů a malých podniků
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DŮSLEDKY

  nelegislativní opatření shrnuje dosavadní kroky Komise a navrhuje další postup EU v dané oblasti

 navržené kroky Komise musí být přepracovány do standardních legislativních aktů a schváleny

Komise již předložila a provedla několik iniciativ, kterými postupně přešla od kroků 

umožňujících přijetí opatření na vnitrostátní úrovni k vytvoření integrované strategie 

pro bezpečnost dodávek a v poslední době také k mimořádným opatřením, jejichž cílem 

je snižování cen a poptávky.

Ochrana a optimalizace infrastruktury

  maximalizovat a urychlit práci na ochraně aktiv, zařízení a systémů, které jsou nezbytné pro fun-

gování hospodářství

  Komise má spolupracovat s členskými státy na zátěžovém testování jejich kritické infrastruktury

  zefektivnit provoz plynovodů a terminálů LNG s cílem maximalizovat dostupnou kapacitu plyná-

renské infrastruktury prostřednictvím:

 –  nástrojů umožňujících provozovatelům plynárenských soustav rychle reagovat na změny 

toků plynu a možné smluvní přetížení

 –  platformy pro transparentnost a rozvoj organizovaného trhu sekundárních kapacit urych-

lit výrobu energie z obnovitelných zdrojů


