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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE
70. USNESENÍ
z 8. schůze, konané dne 12. dubna 2017
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se
mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č.
663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady
2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a
směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013
Senátní tisk č. N 011/11
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Senátní tisk č. N 012/11
Po úvodní informaci Vladimíra Sochora, ředitele Odboru energetické účinnosti a úspor
Ministerstva průmyslu a obchodu, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu, Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, zpravodajské
zprávě senátora Jaroslava Doubravy a po rozpravě
VÝBOR
I.

přijímá
k
 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým
se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení
(ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice
Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice
2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013;
 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR, aby se k
 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým
se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení
(ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady
2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU
a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013;
 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů (přepracované znění),
vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Jaroslava Doubravu;

IV.

pověřuje
předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

Václav Hampl v.r.
předseda výboru

Jaroslav Doubrava v.r.
zpravodaj výboru

Šárka Jelínková v.r.
ověřovatelka výboru

Příloha k usnesení č. 70 z 8. schůze VEU
12. 4. 2017
Doporučení k vyjádření Senátu PČR k
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění
směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES)
č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady
2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a
směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Senát PČR
I.
1. se seznámil
s výše uvedenými návrhy nařízení a směrnice;
2. podporuje
vytvoření takové energetické unie, která by zajistila bezpečnou,
konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii spotřebitelům v EU;

udržitelnou,

3. kladně hodnotí
záměr Komise v obou návrzích významně omezit administrativní zátěž, neboť narůstající
byrokratická zátěž je jedním z faktorů, které vedou k negativnímu hodnocení fungování EU a
ke snižování konkurenceschopnosti ekonomiky;
II.
1. souhlasí
s tím, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie pouze s pomocí podpor by měl být do budoucna
omezen tak, aby nedocházelo k pokřivení trhu s elektřinou, přičemž režimy podpory by měly
být určeny zejména pro malé zdroje;
2. zastává názor,
že by národní cíle v oblasti energií z obnovitelných zdrojů měly vycházet z geografických,
ekonomických a sociálních podmínek a neměly by překročit ekonomicky přijatelnou úroveň
nákladů jednotlivých členských států; při zavádění každé nové technologie je zapotřebí
objektivně vyhodnotit všechny možné negativní dopady, které jsou s ní spojeny;
3. požaduje,
aby Evropská komise zohlednila v pravidlech pro placení do finanční platformy pro rozvoj
projektů obnovitelných zdrojů energie a pro čerpání z ní včasnou snahu jednotlivých států k
plnění cíle obnovitelných zdrojů energie k roku 2020;
4. zastává názor,
že návrh nařízení je třeba uvést do většího souladu se zásadami subsidiarity a
proporcionality, a to včetně úpravy zapojení regionální úrovně do přípravy národních plánů,
přičemž je také nutné prodloužit termíny pro předkládání plánů členskými státy a
konkretizovat harmonogram přípravy a projednání plánů mezi členskými státy a s orgány EU;
5. zdůrazňuje,
že Senát dlouhodobě upozorňuje na negativní vlivy nucené výroby a užívání biopaliv první
generace a biokapalin (např. 214. usnesení ze 4. května 2011 ke zprávě Komise o nepřímých
změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin), zejména vznik škod v
důsledku opakovaného pěstování tzv. energetických plodin (změny kvality půdy, rozvoj

erozních procesů, změny hydrologických funkcí půd, omezení potravinářské produkce a
potravinové bezpečnosti) a možné poškození spalovacích motorů;
6. proto podporuje
návrh směrnice, pokud jde o útlum podpory biopaliv první generace;
7. připomíná
v souvislosti s reformou správy energetické unie, svůj dlouhodobý názor, že systém EU ETS
nemůže efektivně plnit svou funkci jediného nástroje EU pro snižování emisí skleníkových
plynů a že by se měla zahájit diskuze o dalších nástrojích, jako je např. uhlíková daň (např.
463. usnesení z 23. dubna 2014 k energeticko-klimatickému rámci EU do roku 2030 a revizi
systému EU ETS);
III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji
projednávání, a to nejpozději v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu
členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již předtím, pokud by se výsledky
projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v
rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

