SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
294.
USNESENÍ SENÁTU
ze 12. schůze, konané dne 21. srpna 2013
ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných
zdrojů energie /senátní tisk č. K 58/09/
Senát
I.

1. konstatuje,
že ČR překročením průběžného cíle podílu OZE ve výši 8,8 % v roce 2010
dokázala, že své závazky plní a zajišťuje plnění závazků do budoucnosti
i v době krize;
2. vnímá
pozitivně snahu Komise pomoci členským státům s efektivním nastavením
podpory OZE za předpokladu, že bude zachována autonomie členských států
s ohledem na volbu vlastního energetického mixu, přičemž dále zdůrazňuje, že
bude zapotřebí zohlednit i vývoj a proměnu mimoevropských energetických
trhů;
3. podporuje
názor Komise, že konečným cílem je plná konkurenceschopnost energie
vyrobené z obnovitelných zdrojů;

II.

1. připomíná,
v souladu s usnesením č. 118 Senátu PČR z 13. března 2013 ke sdělení Komise
„Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií,“ že
výroba energie z obnovitelných zdrojů by neměla být zvýhodňována oproti
ostatním zdrojům, jelikož nesystémové dotace ve prospěch obnovitelných
zdrojů energie vedou k deformaci trhu a z dlouhodobého hlediska jsou
kontraproduktivní;

2. podporuje
přístup k obnovitelným zdrojům energie na bázi tržního principu tak, aby byli
výrobci z OZE rovnými účastníky energetického trhu;
3. domnívá se,
že povinný přechod na jeden evropský systém podpory bude pro řadu zemí
znamenat významné dodatečné finanční a administrativní náklady;
4. je si vědom
nutnosti investic do přenosových sítí, které jsou opakovaně zatěžovány
neplánovanými toky elektřiny vyrobené z OZE, tyto investice podporuje a
konstatuje, že rozvoj přenosové soustavy je prioritou pro ČR, která postupně
přijímá odpovídající opatření k tomu, aby mohla spolehlivě plnit úlohu tranzitní
země;
5. podporuje
vůli EU finančně podporovat rozvoj technologií v souvislosti s rozšiřováním
výroby z OZE a v této souvislosti požaduje zařazení projektů rozvoje přenosové
soustavy ČR mezi projekty společného zájmu v rámci EU;
6. vnímá
potřebu vytvářet rovné podmínky na energetickém trhu, aby nebyly
zvýhodňovány jen některé energetické zdroje na úkor klasických
dekarbonizovaných zdrojů;
7. trvá
na nezávaznosti cílů stanovujících podíl OZE na energetickém mixu po roce
2020 tak, aby každý členský stát mohl využít potenciál dle daných národních
podmínek;
III.

1. žádá vládu
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a
o navazujících iniciativách;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
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ověřovatel Senátu

