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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. října 2019 o nařízení Komise v přenesené 
pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, 
pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)07772),

– s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 
17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě 
a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, 
(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/20091, a zejména na čl. 3 odst. 4 a čl. 16 odst. 5 
uvedeného nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení 
(EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/20102,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/540 ze dne 23. 
listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu3,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské 
dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně 
klimatu jménem Evropské unie4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o konferenci OSN o změně 
klimatu konané v roce 2019 v Madridu (COP25)5,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019, které podporují cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 nazvané „Zelená dohoda pro 
Evropu“ (COM(2019)0640),

1 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.
2 Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129.
3 Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 38.
4 Úř. věst. L 282, 19.10. 2016, s. 1.
5 Přijaté texty, P9_TA(2019)0079.
6 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:115:FULL&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_CS.html
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– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu7,

– s ohledem na čl. 111 odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda o změně klimatu přijatá v návaznosti na 
21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu „Pařížská 
dohoda“), zavazuje její smluvní strany udržovat nárůst průměrné globální teploty 
výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí.

B. vzhledem k tomu, že ke změnám klimatu nejvíce přispívají emise z fosilních paliv; 
vzhledem k tomu, že nová infrastruktura v oblasti zemního plynu je navržena 
přinejmenším na 40 až 50 let a v některých případech i déle; vzhledem k tomu, že 
Komise konstatovala, že čtvrtý seznam projektů společného zájmu dosud nebyl 
podroben posouzení udržitelnosti nebo klimatu;

C. vzhledem k tomu, že při výstavbě nových projektů infrastruktury zemního plynu 
uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci hrozí riziko, že se zakonzervuje 
nová situace v oblasti fosilních paliv, jež nebude slučitelná se závazky Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené 
dohodě pro Evropu vyzývá k přezkumu hlavních směrů v rámci transevropské 
energetické sítě TEN-E před přijetím nového seznamu projektů společného zájmu, tak 
aby bylo možno sladit legislativní rámec s prioritou zavedení chytrých sítí a předejít 
vázanosti na investice s vysokou uhlíkovou náročností; vzhledem k tomu, že v čl. 27 
odst. 2 postoje Parlamentu ze dne 17. dubna 2019 přijatém v prvním čtení k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří Nástroj pro propojení 
Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, se stanoví, že „Komise 
zhodnotí účinnost a politickou soudržnost nařízení (EU) č. 347/2013 a do 31. prosince 
2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnocení s výsledkem tohoto 
přezkumu. Komise v tomto hodnocení mimo jiné zváží cíle Unie v oblasti energetiky 
a klimatu pro rok 2030, dlouhodobý závazek EU v oblasti dekarbonizace a zásadu 
„energetická účinnost v první řadě“. Hodnocení může být případně doprovázeno 
legislativním návrhem na revizi uvedeného nařízení“;

E. vzhledem k tomu, že Parlament uznává úsilí Komise zachovat na seznamu projektů 
Unie v obecném zájmu stabilní počet projektů v oblasti elektrické energie, jež jsou 
nezbytné pro účinné prosazování procesu transformace evropské energetiky;

F. vzhledem k tomu, že je zásadně důležité dosáhnout cílů Unie v oblasti dodávek energie 
a energetické soběstačnosti, ale přehnané odhady, nadbytek kapacit a nevyužitá zařízení 
povedou pouze k vyšším cenám, ohrozí konkurenceschopnost průmyslových odvětví 
Unie a zvýší účty za elektřinu všech občanů;

1. vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, 

7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_CS.html%20
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že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3. vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který se vyhne 
výstavbě nové infrastruktury v oblasti fosilních paliv s možnými důsledky v podobě 
zakonzervování nepříznivého stavu, a aby tento akt byl v souladu se závazky Unie 
a členských států přijatými podle Pařížské dohody;

4. zdůrazňuje, že je třeba revidovat nařízení (EU) č. 347/2013 do 31. prosince 2020 
a současně vydávat pokyny pro výdaje v rámci Nástroje pro propojení Evropy, jakož 
i pro výběr projektů pro pátý seznam projektů společného zájmu v souladu se závazky 
Unie a členských států v rámci Pařížské dohody;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům 
členských států.


