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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje zrevidovat současný systém oznamování investičních projektů v oblasti 
energie: návrh se zaměřuje na shromažďování příslušných informací o plánovaných 
investicích s cílem umožnit Komisi monitorovat stav infrastruktury a předvídat případné 
problémy.

Ačkoliv je návrh spíše administrativní povahy, naznačuje očekávaný charakter i vlastnosti 
budoucích investic. Proto je důležité klást větší důraz na environmentální vliv projektů 
s cílem poskytnout záruky a další pobídky pro budování a vyřazování z provozu 
energetických infrastruktur udržitelným způsobem a s náležitým ohledem na životní prostředí. 

Navrhovatel stanoviska proto doporučuje změnit a doplnit tyto body návrhu:

 Zvláštní pozornost by měla být věnována environmentálnímu vlivu navrhovaných 
projektů s cílem zaručit, aby se energetický systém vyvíjel trvale udržitelným 
způsobem. Investiční projekty by měly být doprovázeny přiměřeným hodnocením 
vlivů na životní prostředí, jak to mimo jiné vyžaduje směrnice Rady 85/337/EHS 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí1. 

 Vyřazení infrastruktury z provozu by mohlo být prováděno v etapách postupným 
snižováním výrobních kapacit. V tomto případě by se nemělo oznamovat pouze datum 
úplného ukončení, ale i předběžná data postupného vyřazení z provozu.

 Po vyřazení infrastruktury z provozu může být zapotřebí environmentální obnova 
místa jako ochrana proti znečištění a kontaminaci. Proto kdykoliv, kdy je to vhodné 
a je to vyžadováno příslušnými právními předpisy, by oznámení mělo obsahovat 
i informace o plánovaných opatřeních na obnovu životního prostředí.

 S cílem vyhnout se tomu, aby bylo vybudováno několik menších zařízení na 
skladování oxidu uhličitého, ve kterých by se ukládalo množství oxidu uhličitého, 
které je těsně pod mezní hodnotou, by měla být oznamována výstavba každého 
zařízení na skladování oxidu uhličitého, a to nezávisle na jejich kapacitě.

Na obecnější rovině navrhovatel stanoviska poznamenává, že stávající právní předpisy EU již 
ukládají povinnost podávat zprávy a oznámení v souvislosti s investicemi a infrastrukturou. 
Mělo by se zabezpečit, aby využívání těchto informací bylo lépe koordinováno, a to tak, aby 
se zamezilo zdvojení povinnosti předkládat zprávy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

                                               
1 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. v pozměněném znění směrnice
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k novým politickým cílům 
a tržnímu vývoji by se měla věnovat větší 
pozornost investicím do energetické 
infrastruktury ve Společenství, zejména 
s cílem předvídat problémy, podporovat 
nejlepší praxi a zavést do budoucího 
vývoje energetického systému ve 
Společenství větší transparentnost.

(5) Vzhledem k novým politickým cílům 
a tržnímu vývoji by se měla věnovat větší 
pozornost investicím do energetické 
infrastruktury ve Společenství, zejména 
s cílem předvídat problémy, podporovat 
nejlepší praxi a zavést do budoucího 
vývoje energetického systému ve 
Společenství větší transparentnost. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
environmentálnímu vlivu navrhovaných 
projektů s cílem zaručit, aby se 
energetický systém vyvíjel trvale 
udržitelným způsobem. Pokud to vyžadují 
příslušné právní předpisy, měly by 
investiční projekty být doprovázeny 
hodnocením vlivů na životní 
prostředí, jakož i zohledněním opatření 
plánovaných na obnovu životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) odkaz na hodnocení vlivů investičních 
projektů na životní prostředí, pokud je 
takové hodnocení vlivu vyžadováno 
příslušnými právními předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravděpodobné datum vyřazení 
z provozu.

b) pravděpodobné datum vyřazení 
z provozu včetně případného oznámení 
předběžných dat postupného vyřazování 
infrastruktury z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odkaz na hodnocení vlivů projektu 
vyřazovaného z provozu na životní 
prostředí, pokud je takové hodnocení vlivu 
vyžadováno příslušnými právními 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) seznam plánovaných opatření na 
obnovu životního prostředí, pokud je tato 
obnova vyžadována příslušnými právními 
předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha – bod 5.2 – odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Skladovací zařízení (úložiště nebo 
komplex s kapacitou 100 kt nebo více).

– Skladovací zařízení (úložiště nebo 
komplex s jakoukoli kapacitou).

Or. en


