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Energetické trhy EU, které jsou prozatím „nesourodým 
celkem“, musí fungovat společně, říkají auditoři 
EU se stále potýká s velkým problémem, jak zajistit, aby prozatím nesourodé místní, národní a 
regionální energetické trhy fungovaly společně jako jednotný trh s energií, uvádí se v nové 
zprávě Evropského účetního dvora. Energetická infrastruktura v Evropě obecně zatím není 
koncipována pro plně integrované trhy, tvrdí auditoři, a proto v současné době účinně 
nezajišťuje bezpečnost dodávek energie. Finanční podpora z rozpočtu EU v oblasti energetické 
infrastruktury přispívá k vnitřnímu trhu s energií a k bezpečnosti dodávek energie jen 
v omezené míře.  

Vnitřní trh s energií by měl umožnit volný tok plynu a elektřiny a obchodování s nimi v rámci EU. 
Z rozpočtu EU bylo na rozvoj energetické infrastruktury v letech 2007 až 2013 poskytnuto 
3,7 miliardy EUR, přičemž se předpokládá, že v letech 2014 až 2020 to bude dalších přibližně 
7,4 miliardy EUR. 

Zpráva však upozorňuje na to, že cíl EU dokončit vnitřní trh s energií do roku 2014 nebyl splněn. 
Ještě zbývá dlouhá cesta, než bude třetí energetický balíček plně realizován. Jelikož energetická 
infrastruktura v Evropě není koncipována pro integrované trhy s energií, neposkytuje skutečnou 
bezpečnost dodávek, tvrdí auditoři, kteří zkoumali případové studie v šesti členských státech – 
Bulharsku, Estonsku, Litvě, Polsku, Španělsku a Švédsku. Zjistili výrazné rozdíly v tom, jak členské 
státy organizují své trhy s energií, což s sebou nese riziko zbrzdění trhu EU jako celku, a dospěli 
k názoru, že finanční podpora z rozpočtu EU měla pouze omezený příspěvek.  

„V dnešním nejistém světě má bezpečnost dodávek energie pro Evropu nepostradatelný význam“, 
uvedl Phil Wynn Owen, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Abychom jí dosáhli, 
musíme dokončit vnitřní trh s energií a podělit se o energii, kterou již máme.“ 

Přeshraniční toky energie vyžadují větší spolupráci mezi sousedními zeměmi, píše se ve zprávě. 
Evropská komise by proto měla určit přeshraniční energetickou infrastrukturu, jež není aktivně 
využívána, a s členskými státy spolupracovat na odstranění překážek jejího využití pro vnitřní trh 
s energií. Komise by také měla zvážit nové způsoby, jak energii v jednom členském státě 
zpřístupnit zákazníkům v jiném členském státě, například rozvojem regionálních provozovatelů 
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infrastruktury. 

Jelikož nařízení týkající se vnitřního trhu zatím nebyla plně zavedena, auditoři Komise doporučují 
zahájit řízení o nesplnění povinností proti členským státům do konce roku 2016. 

Stávající financování energetické infrastruktury nemá vnitřní trh s energií jako primární cíl. 
Komise by měla předložit legislativní návrhy, jak podmínit rozhodování o tom, které projekty 
energetické infrastruktury bude financovat, náležitým a průběžným fungováním trhů s energií 
v členských státech.  

 

Poznámka pro redaktory  
 
Zvláštní zpráva č. 16/2015 „Zlepšení bezpečnosti dodávek energie rozvíjením vnitřního trhu s energií:  
je zapotřebí většího úsilí“ je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině (brzy budou k dispozici ostatní jazykové 
verze).  

Ve svých zvláštních zprávách informujeme o výsledcích auditů výkonnosti a auditů souladu s předpisy 
zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu či témata z oblasti řízení. Vybíráme a koncipujeme tyto 
auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňujeme přitom rizika pro výkonnost a 
zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a 
zájem veřejnosti. 

 
 


