
PA\718602CS.doc PE404.774v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Hospodářský a měnový výbor

2008/0016(COD)

11. 4. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Navrhovatelka: Mariela Velichkova Baeva



PE404.774v01-00 2/12 PA\718602CS.doc

CS

PA_Legam



PA\718602CS.doc 3/12 PE404.774v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů představuje návrh 
důležitého právního aktu.

Tato směrnice by měla zajistit co nejrozsáhlejší využívání pružných tržních mechanismů za 
účelem dosažení ambiciózních cílů, pokud jde o podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 
celkové spotřebě energie.

Faktory, které odvětví energetiky ovlivňují, jako např. poptávka, nabídka, nedostatek zdrojů a 
úsporné a účinné hospodaření s nimi či nepříznivé účinky na životní prostředí a klima, zvyšují 
potřebu alternativních způsobů výroby energie a jejich začleňování do energetických soustav. 
Technologie pro získávání energie z obnovitelných zdrojů jsou přínosné z toho důvodu, že 
přispívají k řešení nedostatku původních fosilních paliv a v dlouhodobém výhledu k trvalému 
hospodářskému rozvoji. Harmonizace a sjednocení energetických politik na úrovni EU se 
ukazuje být složitým úkolem a vyžaduje silnou podporu a vynaložení značných finančních 
prostředků. Zainteresované subjekty žádají jasné, konsistentní a harmonizované společné 
strategie, které budou zaměřeny na odstraňování neefektivity, jež je dána určitými 
vnitrostátními normami, předpisy a postupy. 

Předpokladem rozvoje trhu s energií z obnovitelných zdrojů je vytvoření konkrétních nástrojů 
finanční podpory. Myšlenka vytvořit evropský trh se zárukami původu představuje 
mechanismus podpory, který by měl doplnit vnitrostátní programy podpory a zároveň zajistit 
plnění závazků v rámci vnitrostátního rámce podpory, zaměřit pozornost příslušných 
vnitrostátních orgánů na konkrétní způsoby využívání OZE na území jednotlivých členských 
států, rozvíjet OZE při minimalizaci dopadů na rozpočet členských států a na evropské úrovni 
rozvíjet OZE a zajistit při tom, aby díky účinnému fungování trhu vznikly co nejmenší 
náklady.

Navrhovaná směrnice by měla zajistit, že tento mechanismus podpory bude řádně fungovat.
Proto jsou předkládány pozměňovací návrhy s cílem vytvořit podmínky, jež jsou nezbytné pro 
vznik funkčního trhu se zárukami původu, jehož výsledky bude zapotřebí po určité době 
vyhodnotit.

Systém záruk původu by mohl zahrnovat všechny obnovitelné zdroje. Tento trh by měl sloužit 
k výměně různých druhů záruk původu (elektřina z obnovitelných zdrojů, obnovitelné 
vytápění a chlazení a obnovitelné zdroje energie pro dopravu) a k obchodování s nimi. Záruky 
původu by měly být v co největší míře nástrojem k měření podílu obnovitelných zdrojů 
energie v jednotlivých členských státech a celkového cíle členského státu v jednotlivých 
odvětvích (elektřina, vytápění a chlazení, doprava) a k případnému rozdělování povinností 
mezi těmito odvětvími – například odvětví dopravy by mohlo nákupem záruk původu od 
elektrárenského odvětví, který uskuteční, aby splnilo své povinnosti, financovat rozvoj 
získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ambiciózní evropský cíl v oblasti OZE bude rovněž možné dosáhnout, pokud se směrnice 
dostatečně vypořádá s hlavními překážkami rozvoje obnovitelných zdrojů a jejich začleňování 
do energetických soustav, a to při řádném zohlednění fyzické kapacity sítí. Zabezpečení 
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dodávek, jež je důležitým prvkem celého energetického řetězce, a složité vzájemné vazby 
v rámci přenosové soustavy by měly nasměrovat úsilí k udržení dodávek energie z
obnovitelných zdrojů prostřednictvím promyšlených mechanismů rozvržení konvenční 
výroby energie.

Aby bylo možné odlišit dodatečné přímé náklady na výrobu elektřiny od dodatečných 
nepřímých nákladů souvisejících s vybudováním potřebné přenosové a distribuční 
infrastruktury, je nutné vzít úvahu předpoklad, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je 
nákladnější než její výroba z neobnovitelných zdrojů.

Na úrovni jednotlivých členských států si rozvoj získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů 
vyžádá další náklady na připojení k rozvodné soustavě a na rozšíření a posílení této soustavy.

Pozornost by měla být věnována poněkud zdlouhavému projektování, udělování povolení a 
budování nové energetické infrastruktury s cílem zvážit, zda je možné zajistit zjednodušení 
postupů a zkrácení termínů. Na evropské úrovni by měly být podporovány investice do 
potřebné přeshraniční přepravní síťové infrastruktury.

Aby byla elektřina z obnovitelných zdrojů k dispozici v jiných než odběrných místech, je 
zapotřebí vybudovat novou síťovou infrastrukturu pro přenos velkého množství energie 
z místa výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do odběrných míst.

Jak již bylo zmíněno, rozvoj OZE rovněž přináší přímé i nepřímé náklady (např. posílení 
rozvodné sítě apod.). K minimalizaci těchto dodatečných přímých nákladů do značné míry 
přispěje funkční evropský trh se zárukami původu. Na druhou stranu, pokud jde o dodatečné 
nepřímé náklady, které vzniknou, bude zapotřebí přijmout konkrétní podpůrná opatření pro 
problematické aspekty, s nimiž by se trh se zárukami původu stěží vypořádal sám. 
V souladu se zásadou solidarity by mělo být pro tuto oblast uvolněno více prostředků z Fondu 
soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo by měl být vytvořen fond EU pro 
obnovitelné zdroje energie.

Alternativní zdroje energie nejsou samospasitelné a rovnici nabídka-poptávka jistě samy 
nevyřeší. Ovšem jejich rozvoj přispěje k udržitelnosti a kvalitě života. Promyšlená 
energetická politika se v dlouhodobém výhledu vyplatí a synergie politik je jejím základem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační a 
měl by se pečlivě zohlednit prospěch, který 
přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení.

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační a 
měl by se pečlivě zohlednit prospěch, který 
přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení. Tyto náklady musí nést 
výrobce, který o připojení žádá.

Or. en

Odůvodnění

Zásada transparentnosti, objektivity a nediskriminace, stejně jako hospodářská logika, jsou 
pro účinné fungování evropského trhu s elektřinou nezbytně nutné. Výhody plynoucí z 
připojení k rozvodné síti („poslední míle“) získávají pouze příslušní výrobci, nikoli ostatní 
zákazníci soustavy. Kromě toho náklady na připojení nových výrobců závisí především na 
umístění výrobních zařízení, které určuje výrobce. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za určitých okolností není možné 
zajistit úplný přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
aniž by byla dotčena spolehlivost a 
bezpečnost distribuční soustavy. Za těchto 
okolností lze tedy poskytnout daným 
výrobcům finanční vyrovnání.

(31) Za určitých okolností není možné 
zajistit úplný přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
aniž by byla dotčena spolehlivost a 
bezpečnost distribuční soustavy. Za těchto 
okolností lze tedy množství elektřiny 
dodávané do soustavy omezit bez 
povinnosti poskytnout daným výrobcům 
finanční vyrovnání.

Or. en
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Odůvodnění

Přenos a distribuce energie z obnovitelných zdrojů jsou omezeny fyzickými možnostmi sítí. 
Proto je za určitých podmínek nutné výrobu snížit tak, aby nebyla překročena kapacita sítě. 
Toto omezení vyplývá z Kirchhoffových zákonů. Výroba energie z obnovitelných zdrojů by 
měla být snížena na vlastní náklad výrobců této energie. Stejná praxe je uplatňována u 
konvenčních výrobních zařízení. Jakékoli finanční vyrovnání je nepatřičné.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vzájemné propojení mezi zeměmi 
ulehčuje integraci elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie. Kromě 
vyrovnání může propojení snížit 
vyrovnávací náklady, podpořit 
opravdovou hospodářskou soutěž 
přinášející nižší ceny a stimulovat rozvoj 
sítí. Sdílení a optimální užití přenosové 
kapacity by mohlo pomoci vyloučit 
nadměrné stavby nových infrastruktur.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato koncepce není správná. Kolísavost musí být řešena v rámci regulačního bloku, přičemž 
struktura bloků je součástí propojené energetické soustavy. Kolísání musí být vyrovnáváno 
především na místní úrovni. Pokud elektřina putuje na dlouhou vzdálenost, musí být 
vyhrazena volná kapacita, neboť potřebu vyrovnávání nelze předvídat. Rozvoj rozvodné sítě je 
založen mimo jiné na investičních pobídkách. Vzhledem k tomu, že jsou provozovatelé povinni 
přepravovat energii z obnovitelných zdrojů, musí rozvodnou síť posílit na maximální množství 
této energie dodávané do soustavy. Tento rozvoj by měl být založen na realistických 
propočtech. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky k 
rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky a 
poskytnou pobídky k rozvoji infrastruktury 
pro elektrickou distribuční soustavu tak, 
aby se přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění co nejúčinnější topologie rozvodné soustavy pro zabezpečení dodávek na území státu 
je povinností a úkolem provozovatelů soustavy. Z účinnosti, kterou posuzuje státní regulační 
orgán, jim plynou výhody. Další propojení podpoří obchod. Tyto přínosy by si měl však 
regulační orgán uvědomovat.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav měli
na svém území povinnost přenosu a 
distribuce elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů energie. Zajistí 
rovněž přednostní přístup elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie nebo zařízením 
na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny, pokud to provozování 
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vnitrostátního elektrického systému 
umožňuje. Členské státy mohou zavést 
pravidla pro omezení dodávek z výrobních 
zařízení, která využívají obnovitelné zdroje 
energie, nebo ze zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v 
případě kritických situací, např. přetížení.

Or. en

Odůvodnění

K energii z obnovitelných zdrojů a kombinované výrobě tepla a elektřiny by mělo být 
přistupováno stejně. V zájmu usnadnění dodávek z těchto zdrojů je od provozovatelů 
rozvodných soustav požadováno poskytnutí přednostního přístupu. Ovšem za účelem 
zabezpečení dodávek energie toto nelze garantovat za všech okolností. Musí být stanovena 
jasná pravidla pro případné omezení množství energie dodané z těchto zdrojů, aby 
nedocházelo ke kritickým situacím nebo dokonce přetížení a aby byla zajištěna rovnováha s 
ohledem na hospodářskou soutěž mezi jednotlivými výrobci. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav o 
vypracování a zveřejnění jejich jednotných 
pravidel pro hrazení a sdílení nákladů na 
technické úpravy, jako je připojení na 
distribuční soustavu a posílení distribuční 
soustavy, které jsou nutné pro začlenění 
nových výrobců dodávajících do propojené 
distribuční soustavy elektřinu vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů.

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav o 
vypracování a zveřejnění jejich jednotných 
pravidel pro hrazení a sdílení nákladů na 
technické úpravy, jako je připojení na 
distribuční soustavu a posílení distribuční 
soustavy, které jsou nutné pro začlenění 
nových výrobců dodávajících do propojené 
distribuční soustavy elektřinu vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů. Náklady na 
připojení k soustavě („poslední míli“) 
musí hradit příslušný výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé rozvodných soustav musí stanovit nejvhodnější místo pro připojení na základě 
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technických kritérií. „Poslední míle“ slouží výhradně příslušnému výrobci. To tedy platí podle 
pravidel pro konvenční výrobce stejně tak i pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů a 
kombinované výrobce tepla a elektřiny. Jestliže výrobce z nějakého důvodu v určitém zařízení 
zastaví výrobu, stává se „poslední míle“ ztracenou investicí. Proto musí být součástí 
podnikatelského záměru výrobce a náklady na ní nemohou nést jiné subjekty.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou případně 
vyžadovat od provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, aby hradili zčásti 
nebo zcela náklady uvedené v odstavci 3. 
Členské státy přezkoumají a přijmou 
nezbytná opatření ke zlepšení rámců a 
pravidel pro hrazení a sdílení nákladů 
uvedených v odstavci 3 nejpozději do dne 
30. června 2011 a poté každé dva roky s 
cílem zajistit začlenění nových výrobců, 
jak je uvedeno v daném odstavci.

4. Členské státy mohou případně 
vyžadovat od provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, aby hradili zčásti 
nebo zcela náklady na nezbytné posílení 
rozvodných soustav uvedené v odstavci 3. 
Tyto náklady mohou být zahrnuty do 
síťových poplatků provozovatelů 
rozvodných soustav a nesmí být součástí 
žádné pobídkové regulace. Členské státy 
přezkoumají a přijmou nezbytná opatření 
ke zlepšení rámců a pravidel pro hrazení a 
sdílení nákladů uvedených v odstavci 3 
nejpozději do dne 30. června 2011 a poté 
každé dva roky s cílem zajistit začlenění 
nových výrobců, jak je uvedeno v daném 
odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže politická vůle k dotování určitých zdrojů povede k nutnosti dalších investic ze strany 
provozovatele rozvodné soustavy, musí být tyto náklady uznány nezávisle na tom, jaký 
pobídkový regulační program je v platnosti. Pokud má být realizační projekt provozovatele 
rozvodné soustavy efektivní, lze doporučit následnou kontrolu ze strany regulačního orgánu.



PE404.774v01-00 10/12 PA\718602CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
musí být zajištěno systémem, který je 
založen na objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích zohledňujících 
prospěch, který mají z připojení dříve i 
později připojení výrobci a rovněž 
provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav. 

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 a 
odstavci 4 musí být zajištěno systémem, 
který je založen na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích zohledňujících prospěch, který 
mají z připojení dříve i později připojení 
výrobci a rovněž provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Obnovitelné zdroje energie se obvykle 
nacházejí v odlehlých oblastech s 
omezeným zatížením, a proto se na 
zabezpečování dodávek podílejí pouze v 
malé míře. Z toho důvodu členské státy 
zajistí, aby byla plynulost dodávek ze 
systémů, do nichž je velké množství 
energie dodáváno z obnovitelných zdrojů, 
zabezpečována prostřednictvím 
promyšlených mechanismů rozvržení 
konvenční výroby energie. 

Or. en

Odůvodnění

Z fyzického hlediska zajišťování účinnosti se doporučuje umisťovat výrobní zařízení co 
nejblíže odběrateli (zatížení). Jinak se značně zvyšují ztráty a je obtížné kontrolovat napětí. 
Třemi primárními zdroji, které nelze přemístit, jsou lignit, voda a vítr. Proto je nutné se 
dohodnout na schématu rozmístění konvenčních výrobních zařízení, aby byl zajištěn plynulý 
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provoz soustavy a aby stávající síťovou infrastrukturu bylo zapotřebí rozšiřovat co nejméně.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Vytvoření fondu EU pro obnovitelné 

zdroje energie
V souladu se zásadou solidarity bude 
vytvořen fond EU pro obnovitelné zdroje 
energie. Prostředky z fondu EU pro 
obnovitelné zdroje energie budou 
vynakládány např. na:
a) financování opatření na podporu 
obnovitelných zdrojů energie, jako je 
úhrada konkrétních nepřímých nákladů 
vzniklých v souvislosti s rozvojem 
získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie (např. posilování rozvodných 
soustav), a
b) financování přeshraniční 
infrastruktury, která umožní přepravu 
velkého množství energie z jednoho 
členského státu do druhého.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj OZE přináší nepřímé i přímé náklady, které vyžadují konkrétní podpůrná opatření, 
neboť samotný trh se zárukami původu by se všemi problematickými body stěží vypořádal.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
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správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
března 2010. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do   1.
Bulharsko a Rumunsko tuto směrnici 
provedou nejpozději do ..2. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů, jakož i srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.
1 Jeden rok ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.
2 Dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty odrážejí požadavek členských států na poskytnutí přiměřeného času pro provedení 
směrnice. Pro nejnovější členské státy – Bulharsko a Rumunsko – by tato lhůta měla být delší 
s přihlédnutím k dalším lhůtám pro provedení právních předpisů Společenství. 
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