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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Evropská komise dne 19. října 2011 představila svůj návrh Nařízení o hlavních směrech 
transevropské energetické infrastruktury. Návrh Komise si klade za cíl zajistit, aby 
strategické energetické sítě a skladovací zařízení v EU byly dokončeny do roku 2020.
Konkrétněji je pak cílem tohoto nařízení úplná integrace vnitřního trhu s energiemi, tedy 
snaha zajistit, aby do této evropské sítě byly zahrnuty všechny členské státy.

Tento návrh přispívá k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí tím, že Unii 
umožňuje dosáhnout jejích strategických cílů pro rok 2020 a současně zabezpečuje dodávky 
a solidaritu mezi členskými státy.

Požadavek na přezkoumání stávající politiky v oblasti transevropských energetických sítí 
(TEN-E) byl nadnesen ve Sdělení Komise o prioritách energetické infrastruktury do roku 
2020 a na další období s tím, že by ji měly posílit nástroje nové politiky v oblasti energetické 
infrastruktury a že je třeba ji uspíšit a vyčlenit na ni odpovídající finanční prostředky.

Financování

Na vybudování plynovodů a elektrických rozvodných sítí je v příštích deseti letech zapotřebí 
přibližně 200 miliard EUR. Konkrétně je to pak 140 miliard EUR na přenosové soustavy 
elektřiny vysokého napětí, na skladování energie a využívání inteligentních sítí, 70 miliard 
EUR na plynovody, skladování plynu, terminály zkapalněného zemního plynu 
a infrastrukturu zpětných toků a 2,5 miliardy EUR na infrastrukturu pro přepravu CO2.

To znamená, že je nezbytné výrazně navýšit stávající objem investic. To by oproti období 
2000–2010 vedlo k 30% nárůstu investic do odvětví zemního plynu a ke 100% nárůstu 
do odvětví elektrické energie.

Určení problémů

Problémy s postupy udělování povolení a nesouhlas veřejnosti patří mezi hlavní důvody, které 
brání včasnému provádění projektů v oblasti energetické infrastruktury, zejména projektu 
nadzemního elektrického vedení.

Administrativní postupy jsou složité a neefektivní, a to zejména s ohledem na organizaci 
postupů a kompetence zúčastněných stran, zůstávají i nadále roztříštěné a nemají jasně 
stanovené lhůty, počáteční plánování a koordinaci provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí.

Nesouhlas dotčených obyvatel souvisí s nejasnou přidanou hodnotou projektu, skutečnými 
nebo domnělými dopady na životní prostředí a krajinu, obavami týkajícími se ochrany zdraví 
a bezpečnosti a pozdním a nedostatečným zapojením veřejnosti a zúčastněných stran.

V některých členských státech také dochází v souvislosti s postupy poskytování investic 
do infrastruktury k politickým spekulacím a spekulacím ohledně vlastnictví.
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Vliv na životní prostředí

V současnosti plánované energetické infrastruktury musejí být v souladu s dlouhodobými cíli 
EU v oblasti klimatu a energetiky a s uplatňováním těchto cílů v rámci jednotlivých 
vnitrostátních energetických politik. Plánování projektů v oblasti energetické infrastruktury 
by mělo být rovněž plně v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

Návrh musí začleňovat stávající požadavky na ochranu životního prostředí do kontextu 
energetické infrastruktury. Měly by být upřednostňovány takové zdroje energie, které se 
obejdou bez společenských a environmentálních nákladů.

S výstavbou, provozem a vyřazováním energetických infrastruktur z provozu jsou kromě 
kapitálových a provozních nákladů spojeny rovněž značné náklady na ochranu životního 
prostředí. Tyto náklady na ochranu životního prostředí je třeba zohlednit v analýze nákladů 
a přínosů podle přístupu vycházejícího z nákladů životního cyklu. Pro vyhodnocení 
závažných rizik je zapotřebí provádět důkladné hodnocení vlivu projektů v oblasti energetické 
infrastruktury na životní prostředí, a to na základě posouzení jednotlivých případů 
a s ohledem na místní a regionální environmentální podmínky.

Transparentnost a účast veřejnosti

Nové předpisy lépe umožňují občanům zapojovat se do projektů a vyjádřit svůj názor.
V nařízení se uvádí, že občané musejí být do postupu udělování povolení zapojováni již 
ve velmi rané fázi. Dále se v nařízení praví, že je tak třeba učinit dříve, než realizátor projektu 
předloží formální žádost o povolení. Díky tomuto postupu mohou být zájmy občanů 
zohledněny ještě v průběhu plánování projektu. V mnoha členských státech je v současné 
době běžné, že se konzultace s veřejností konají až poté, co byla příslušná dokumentace 
předána úřadům.

Projekty společného zájmu

Komise za tímto účelem určila 12 prioritních koridorů a oblastí, které zahrnují sítě 
pro přepravu elektřiny, zemního plynu, ropy a oxidu uhličitého. Komise navrhuje, aby byl 
pro projekty, které přispívají k provádění těchto priorit a které byly označeny jako prioritní, 
zaveden režim společného zájmu. Projekty společného zájmu by měly mít tu výhodu, že 
postup udělení povolení bude v jejich případě rychlejší a nepřekročí 3 roky.

Doporučení navrhovatele

Navrhovatel vítá návrhy urychlit rozhodování o schvalování infrastruktur i nové předpisy, 
které občanům umožňují lépe se zapojovat do projektů a vyjádřit svůj názor.

Není ovšem možné, aby projekty v oblasti infrastruktury nepodléhaly právním předpisům 
pro životní prostředí. Návrh musí v souladu s článkem 11 SFEU zahrnout stávající požadavky 
na ochranu životního prostředí do kontextu energetické infrastruktury.

Je třeba zaručit kvalitní veřejnou debatu a řádně zohlednit evropské právní předpisy v oblasti 
životního prostředí.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ 
na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které mají nepříznivý 
dopad na životní prostředí, by měly být 
povoleny z důvodů převažujícího 
veřejného zájmu, budou-li splněny
všechny podmínky stanovené podle 
směrnic 92/43/ES a 2000/60/ES.

(20) Projektům společného zájmu by měl 
být přidělen „prioritní status“ 
na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich 
rychlé administrativní zpracování. 
Vnitrostátní orgány považují projekty 
společného zájmu za projekty ve veřejném 
zájmu. Projekty, které mají nepříznivý 
dopad na životní prostředí, by neměly být 
povoleny. Povoleny by měly být pouze 
projekty, které splňují všechny podmínky 
stanovené podle směrnice 92/43/ES,
směrnice 79/409/ES a 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zabezpečení dodávek mimo jiné 
zlepšením stávající stability přenosu nebo 
odolnosti vůči výpadkům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projektům společného zájmu je přiděleno 
postavení nejvyššího možného národního 
významu a při postupech při udělování 
povolení je s nimi jako s takovými 
nakládáno, a to v takovém případě a do 
takové míry, do níž je toto nakládání 
určeno vnitrostátními právními předpisy 
platnými pro příslušný typ energetické 
infrastruktury.

Projektům společného zájmu je přiděleno 
postavení nejvyššího možného národního 
významu a při postupech územního 
plánování, udělování povolení 
a posuzování dopadu na životní prostředí 
je s nimi jako s takovými nakládáno, a to 
v takovém případě a do takové míry, do níž 
je toto nakládání určeno vnitrostátními 
právními předpisy platnými pro příslušný 
typ energetické infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy usilují o vytvoření 
mechanismů poskytování náhrad 
obyvatelům, jichž se tyto projekty 
společného zájmu a jiné národní projekty 
v oblasti energetické infrastruktury 
dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V těch členských státech, v nichž části 
postupu udělování povolení, včetně 
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postupů územního plánování 
a posuzování dopadů na životní prostředí, 
nevedou k udělení právně závazného 
povolení, jsou příslušné orgány povinny 
zajistit, aby  délka těchto postupů byla 
správně integrována do celkových lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují následující kritéria:

2. Projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodě 1 
písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě 
projektů skladování elektřiny z vodních 
elektráren, jsou také způsobilé pro finanční 
podporu Unie ve formě grantů na práce 
v souladu s ustanoveními [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o nástroji 
pro propojení Evropy], pokud jsou 
prováděny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 6 písm. b) nebo 
pokud splňují nejméně dvě z následujících 
kritérií:

Or. en


