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Novela plynárenské směrnice č. 98/30/EC: stručný nástin posledního vývoje1  

                                                                                                   Praha 9. února 2003 
 

Dovolte mi nejdříve podat stručné shrnutí stavu novelizace plynárenské směrnice během komplexního 
legislativního procesu: 
 
Fáze I. Dne 2. května 2001 předlo�ila Evropská komise návrh směrnice novelizující obě směrnice, tj. č. 
96/92/EC a č. 98/30/EC. 
Fáze II. Dne 3. října 2001 předlo�il svůj názor Hospodářský a sociální výbor EK. Výbor regionů se rozhodl svůj 
názor nepředlo�it. 
Fáze III. Evropský parlament schválil svůj názor během prvního čtení dne 13. března 2002; přitom schválil 
157 pozměňovacích návrhů, z nich� 90 se týkalo elektroenergetiky a 67 plynárenství. Ve světle tohoto názoru 
předlo�ila Evropská komise svůj upravený návrh, a to dne 10. června 2002. 
Fáze IV. Dne 3. února 2003 přijala Rada EU svá společná stanoviska spočívající v Rozhodnutí Rady EU 
přijatém per rollam (1. a� 3. února) (dokument č. .5959/03). Cílem tohoto Rozhodnutí je urychlit liberalizaci 
plynárenství (a elektroenergetiky) v souladu s dohodou ministrů energetiky členských států EU dosa�enou na 
zasedání dne 25. listopadu 2002 a zapracovat do směrnice celou řadu podstatných pozměňovacích návrhů 
schválených Evropským parlamentem.  
 
Společná stanoviska se týkají těchto předloh: 

-  Směrnice Evropského parlamentu a Rady, novelizující Směrnici č. 98/30/EC o pravidlech vnitřního 
trhu s plynem; (dokument č. 15531/02). 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, novelizující Směrnici č. 96/92/EC o pravidlech vnitřního trhu 
s elektřinou; (dokument č. 15528/02). 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, týkající se podmínek přístupu do sítě pro účely přeshraniční 
výměny elektřiny (dokument č. 15527/02). 

 
Návrh společných stanovisek, který je součástí celého souboru spolu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě 
pro účely přeshraniční výměny elektřiny, obsahuje �kvantitativní ustanovení� o liberalizaci trhů s elektřinou a 
plynem v rámci Evropského společenství pro spotřebitele jiných kategorií ne� domácností do 1. července 2004 a 
úplném otevření těchto trhů pro v�echny spotřebitele do 1. července 2007, jako� i �kvalitativní� ustanovení 
týkající se oddělení provozovatelů přenosu resp. přepravy a distribuce, povinnosti veřejné slu�by, úkolů 
regulačních orgánů a přístupu třetích stran k zásobníkům plynu spolu s pravidly stanovení cen a přidělování 
disponibilních propojovacích kapacit pro účely přeshraniční výměny elektřiny.  
 
Uvádíme hlavní prvky Společného stanoviska k plynárenství:  
a) Povinnost veřejné slu�by (PSO) a ochrana konečných odběratelů (čl. 3 � Povinnost veřejné slu�by a ochrana 

odběratelů a Příloha A � Opatření k ochraně spotřebitelů; čl. 31 odstavec (2) a (3) - Výkaznictví). Rada jako 
obecný princip zachovala ochranu konečných odběratelů a zaji�tění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. 
Příklady opatření, která mají přispět k vysoké úrovni ochrany a informovanosti spotřebitelů, jsou uvedeny 
v Příloze A; v tomto případě jde o povinnost vůči odběratelům v domácnostech. Po�adavky na povinnost 
veřejné slu�by sice podléhají výkladu jednotlivých členských států, musí v�ak být zavedeny transparentním a 
nediskriminačním způsobem. Zásobníky plynu představují zásadní prostředek k realizaci mj. povinností 
veřejné slu�by jako např. zabezpečenost dodávek plynu.  

 
b) Oddělení provozovatelů přepravních soustav (TSO) (čl. 9) a oddělení provozovatelů distribučních soustav 

(DSO) (čl. 13, 29 a 33 odstavec (2)). Provozovatelé přepravních a distribučních soustav (TSO/DSO) mají být 
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1 Příslu�né dokumenty byly nalezeny v nezávazném znění na internetu z veřejně dostupných zdrojů EU. Autor by se rád 
čtenáři omluvil za výrazné zjednodu�ení výkladu dosud neukončeného legislativního procesu.  



ve smyslu jak své právní formy, tak svého organizačního uspořádání a rozhodování nezávislí na 
činnostech nesouvisejících s přepravou resp. distribucí plynu. Provozovatelé TSO/DSO musí navíc vyhovět 
čtyřem kritériím funkční nezávislosti (soulad, mana�erská nezávislost atd.). Funkční nezávislost týkající se 
rozhodovacích práv odděleného provozovatele by v�ak neměla být na překá�ku nějaké formy koordinace 
mezi mateřskou společností a jejími dceřinými společnostmi. Z této nezávislosti by také neměl vyplývat a 
neměla by vést k po�adavku na oddělení vlastnictví majetku v distribuční síti od vertikálně integrovaných 
podniků. Provozovatelé distribučních soustav, kteří zásobují 100 000 odběratelů nebo méně, mohou být 
z těchto ustanovení vyňati. Členské státy mohou kromě toho odlo�it (čl. 33) realizaci právního oddělení 
provozovatelů distribučních soustav a� do doby úplného otevření trhu. Navíc mů�e členský stát v souvislosti 
s kontrolním postupem podle čl. 29 za určitých podmínek týkajících se způsobu, kterým realizoval přístup do 
sítě, po�ádat Komisi o vyjmutí z po�adavků, jako je právní oddělení provozovatelů distribučních soustav. 
V důsledku této �ádosti mů�e Komise předlo�it Evropskému parlamentu a Radě návrhy na pozměnění 
příslu�ných ustanovení Směrnice popř. návrhy na uplatnění jiných vhodných opatření.  

c) Účetní oddělení (čl. 17) Plynárenské podniky vedou oddělené účetnictví pro činnosti přepravy plynu, 
distribuce plynu, LNG a uskladnění plynu a pro jiné plynárenské činnosti. Činnosti související s dodávkami 
oprávněným a neoprávněným odběratelům musí být v účetnictví těchto podniků a� do doby úplného otevření 
trhu vykazovány odděleně.  

d) Přístup třetích stran (čl. 18) Není zcela zřejmé, v jakém rozsahu má EU v úmyslu zavést regulační re�im a zda 
je�tě stále existuje nějaká míra flexibility směrem ke sjednanému přístupu třetích stran (TPA). Úmyslem v�ak 
je, aby metodiky výpočtu tarifů byly v�dy vypracovány na základě schválení regulačním orgánem (v jiných 
re�imech tento po�adavek zahrnuje také výpočet tarifu jako takový):  

1. Členské státy zajistí zavedení systému přístupu třetích stran k přepravní a distribuční soustavě a k zařízením 
LNG, a to na základě tarifů platných pro v�echny oprávněné odběratele včetně dodavatelských subjektů,  které 
musí být zveřejňovány a uplatňovány objektivně a bez diskriminace mezi u�ivateli soustav. Členské státy zajistí 
schválení těchto tarifů popř. metodiky jejich výpočtu regulačním orgánem podle čl. 25(1) je�tě před jejich vstupem 
v platnost a zveřejnění těchto tarifů, resp. metodik v případě, �e schválení podléhají jen metodiky, je�tě před jejich 
vstupem v platnost. 
2. Provozovatelé přepravních soustav musí mít v případě nutnosti pro účely vykonávání své činnosti, včetně 
v souvislosti s přeshraniční přepravou, přístup k sítím jiných provozovatelů přepravních soustav. 
3. Ustanovení této Směrnice nebrání uzavírání dlouhodobých smluv za předpokladu, �e tyto jsou v souladu 
s pravidly Společenství v oblasti ochrany hospodářské soutě�e.  
 

e) Odmítnutí přístupu (čl. 21) Uvedeny jsou případy, kdy subjekty mohou uplatnit tento článek: a) nedostatek 
kapacity, b) problémy s PSO c) záva�né hospodářské nebo finanční potí�e se smlouvami typu take-or-pay. Čl. 
21 odkazuje na čl. 27, jen� dále konkretizuje technický postup odmítnutí přístupu:  
1. Plynárenské podniky mohou přístup do soustavy odmítnout na základě nedostatku kapacity nebo v případech, kdy 

by jim přístup do soustavy zabránil v plnění povinností veřejné slu�by uvedených v odst. 2 čl. 3, které jim byly 
ulo�eny, nebo na základě záva�ných ekonomických a finančních obtí�í se smlouvami typu take-or-pay, s ohledem 
na kritéria a postupy čl. 27 a na alternativu zvolenou členským státem podle odst. 1 tého� článku. Toto odmítnutí 
musí být řádně zdůvodněno 

2. Členský stát mů�e přijmout opatření nezbytná k zaji�tění, aby plynárenský podnik odmítající přístup do soustavy 
na základě nedostatku kapacity nebo chybějícího připojení provedl nezbytné roz�íření, je-li to hospodárné nebo je-
li potencionální odběratel ochoten roz�íření uhradit. Za okolností, kdy členský stát uplatňuje odst. 4 čl. 4, přijme 
tato opatření členský stát. 

 
f) Přístup k zásobníkům plynu (čl. 19 a čl. 31 odstavec (3)). V intencích návrhu Komise je mo�nost zajistit 

přístup k zásobníkům plynu, k zásobníkovému potenciálu plynovodů (tzv. prvotní akumulaci plynu) a 
k podpůrným slu�bám na základě buď sjednaného přístupu nebo regulovaného přístupu (s publikovaným 
tarify), s tím, �e podle bodu 21 záhlaví Směrnice by přístup ke slu�bám uskladnění, zásobníkovému 
potenciálu plynovodů a slu�bám podpůrným mohl na dostatečně konkurenčních trzích vycházet z tr�ních 
nástrojů. Text Směrnice zároveň objasňuje okolnosti, za nich� je mo�no přístup k zásobníkům omezit, a 
připomíná významnou úlohu zásobníků plynu např. při zaji�ťování spolehlivosti dodávek plynu (bod 20 
záhlaví Směrnice).  

g) Otevření trhu a reciprocita (čl. 23, čl. 28 odstavce (2) a (3) a čl. 31 odstavec (3)) . Rada přijala dvoufázové 
otevření trhu navrhované Komisí s tím, k 1. červenci 2004 bude trh otevřen pro v�echny kategorie odběratelů 
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kromě domácností (v souladu se závěry barcelonského zasedání Evropské rady) a k 1. červenci 2007 pro 
v�echny odběratele.  

 
 V případech přeshraničních transakcí, kdy dojde k odmítnutí uzavření dodávkové smlouvy z toho důvodu, �e 

odběratel je oprávněný jen v jednom z obou členských států, mů�e Komise na základě �ádosti jednoho z 
členských států obou soustav ulo�it odmítající straně povinnost po�adovanou dodávku realizovat.  

 
Směrnice navíc zakotvuje postupné otevírání trhu pro členské státy kvalifikované jako vznikající trhy (čl. 
28). 
1. Vznikající trh � Členský stát, který není přímo napojen na propojenou soustavu �ádného členského státu 

a který má jen jednoho hlavního externího dodavatele (tj. dodavatele s tr�ním podílem více ne� 75 %). 
2. Členský stát kvalifikující se jako vznikající trh mů�e derogovat (tj. zneplatnit) článek 4 � Postup 

autorizace, článek 9 � Oddělení provozovatelů přepravních soustav, článek 23 (1) � Otevření trhu a 
reciprocita anebo článek 24 � Přímé plynovody této Směrnice. Tento stát, kterému by zavedení této 
Směrnice  způsobilo podstatné problémy, mů�e kromě shora uvedených článků také derogovat článek 7 � 
Určení systémového operátora, článek 8 odstavec (1) a (2) � Úkoly systémového operátora, článek 11 � 
Určení provozovatele distribuční soustavy, článek 12 odstavec (5) � Úkoly provozovatele distribuční 
soustavy, článek 13 � Oddělení provozovatele distribuční soustavy, článek 17 � Oddělení účetnictví, 
článek 18 � Přístup třetích stran. Doba platnosti této derogace automaticky uplyne v okam�iku, kdy 
přestane platit alespoň jedna z těchto podmínek (tj. kdy se ji� členský stát nekvalifikuje jako vznikající 
trh). Ka�dou vý�e uvedenou derogaci je třeba oznámit Komisi. 

3. K datu uplynutí doby platnosti některé vý�e uvedené derogace povede definice oprávněného odběratele 
k otevření trhu do vý�e alespoň 33 % celkové roční spotřeby plynu na plynárenském trhu daného 
státu.  Po dvou letech by se oprávněnými měli stát odběratelé v�ech kategorií kromě domácností (čl. 23 
(1) b) a po dal�ích třech letech by se oprávněnými měli stát v�ichni odběratelé (čl. 23 (1) c).  

4. Tam kde by zavedení této Směrnice způsobilo podstatné problémy v nějaké zeměpisně omezené 
oblasti členského státu, zejména v souvislosti s budováním přepravní infrastruktury a významné 
distribuční infrastruktury, a s ohledem na podporu investic mohou členské státy u Komise 
za�ádat o dočasnou derogaci čl. 4 Postup autorizace, čl. 7 Určení systémového operátora, čl. 8, 
odstavce (1) a (2) Úkoly systémového operátora, čl. 9 Oddělení provozovatele přepravní 
soustavy, čl. 11 Určení provozovatele distribuční soustavy, čl. 12 odstavce 5 Úkoly 
provozovatele distribuční soustavy, čl. 13 Oddělení provozovatele distribuční soustavy, čl. 17 
Oddělení účetnictví, čl. 18 Přístup třetích stran a čl. 23 odstavce 1 Otevření trhu a reciprocita 
anebo čl. 24 Přímé plynovody, a to z důvodů rozvoje v této oblasti. 

 
h)  Regulační orgány (čl. 25) Společné stanovisko potvrzuje barcelonské závěry v tom smyslu, �e ponechává 

na členských státech, aby definovaly institucionální podmínky vhodné k realizaci regulačních úkolů, a 
zároveň vyjasňuje formulaci čl. 25 odstavce (1) takto: nezávislé regulační orgány jsou �alespoň 
odpovědné za zaji�tění nediskriminace, účinné hospodářské soutě�e a efektivního fungování trhu alespoň 
sledováním,� zda jsou dodr�ována jednotlivá pravidla a podmínky uvedené v návrhu Komise. Tyto orgány 
jsou také odpovědné za schvalování ex-ante alespoň metodik, na jejich� základě se stanovují podmínky 
připojení, přístupu do sítí a pro slu�by vyrovnávání sítě, a mají pravomoci vy�adovat ex-post změny 
těchto podmínek s cílem zajistit, aby byly úměrné a aby se uplatňovaly nediskriminačním způsobem.2 
Text také vyjasňuje ustanovení (čl. 25, odstavce (5) a (6)) týkající se bezodkladného ře�ení stí�ností 
správními orgány.  

 
ch)  Nová infrastruktura (čl. 22) Ve stejném duchu jako ustanovení figurující v návrhu Nařízení o přeshraniční 

výměně elektřiny zahrnula Rada do textu podrobná ustanovení (čl. 22), na jejich základě je mo�no novou 
významnou plynárenskou infrastrukturu popř. modifikace stávající infrastruktury zcela nebo částečně 
vyjmout z působnosti čl. 18 o přístupu třetích stran, čl. 19 o přístupu k zásobníkům plynu a čl. 25 odstavce 
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2 Hlavní teze vý�e popsaného návrhu formálně zahrnují jak regulovaný, tak i sjednaný přístup, nezávislý regulátor by v�ak 
mohl mít odpovědnost a pravomoci alespoň ohledně metodiky. 
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2 a 3 o předchozím schválení podmínek přístupu. Výjimku je mo�no uplatnit za restriktivních podmínek a 
podléhá kontrole ze strany Komise.  

 
i)  Výjimky (čl. 28 odstavec (5) a (8)) Kromě výjimek ji� udělených Směrnicí č. 98/30/EC (např. 

v souvislosti se vznikajícími a izolovanými trhy a se závazky take-or-pay) zavádí společné stanovisko 
mo�nost časově omezených výjimek pro distribuční infrastrukturu v konkrétních zeměpisných oblastech. 
Komisi vyzývá, aby v rámci povinnosti členských států zasílat výkazy pravidelně kontrolovala v�echny 
derogace udělené podle této Směrnice.  

 
j)  Zavedení (čl. 33 ) 
 Tato Směrnice musí být zavedena nejpozději do 1. července 2004.  

Do 1. ledna 2006 má Komise vypracovat podrobnou zprávu zabývající se např. otázkami veřejné slu�by a 
nejrůzněj�ími zále�itostmi souvisejícími se zavedením Směrnice a jejími dopady na otevírání trhu.  

 
Dal�í fáze: 
 
Tři oficiální texty Společných stanovisek Rady EU, tj. znění pravidel vnitřního trhu s plynem, odpovídající text 
pravidel vnitřního trhu s elektřinou a znění dokumentu o přístupu do sítě pro účely přeshraniční výměny 
s elektřinou, měly být do 10. února zaslány Evropskému parlamentu do druhého čtení v rámci tzv. 
spolurozhodovacího procesu (Fáze V). 
 
Komise měla svůj podrobný názor spolu se společným stanoviskem zaslat do Evropského parlamentu do 
stejného data, tj. 10. února 2003. 
 
Úvaha o dal�ím průběhu   
Oficiální předloha č. 15531/02 byla dopracována dne 29. ledna 2003 a schválena před několika dny, 3. února. 
Je�tě před tím se dne 27. ledna 2003 konalo zasedání Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, 
zahraniční obchod, výzkum a energetiku. Výbor projednal neoficiální znění společných stanovisek 
obdr�ených od Rady. Shrnutí jednání tohoto zasedání Výboru naznačuje celou řadu nedoře�ených otázek 
vyplývajících z neoficiálního znění, je� vedou k závěru, �e 

• je mo�né, �e Směrnice letos přijata nebude, nebudou-li pozměňovací návrhy přijaté Evropským 
parlamentem v druhém čtení akceptovány Radou, a bude-li tedy nezbytné se uchýlit k tzv. 
smírčímu procesu, který v této fázi nelze vyloučit.  

• Předseda výboru vyjádřil naději, �e hlasování o této věci bude ve Výboru mo�né v průběhu května 
nebo června 2003. 

 

Závěr: 

Stále se dá jen tě�ko odhadnout časový průběh a konečný výsledek dal�ích fází celého procesu.  


