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1. POTŘEBA PCI
Podle odhadů Evropské komise z roku 2010 potřebuje EU do roku 2020 investovat 200 miliard euro do
rozvoje energetické infrastruktury. Komise zároveň varovala, že je zde riziko, že se až polovinu
potřebných investic nepodaří realizovat kvůli překážkám spojeným se zdlouhavými a neefektivními
povolovacími postupy, veřejnou přijatelností, stejně jako s existujícím regulačním systémem a / nebo
finančními plány1.
Hrozí, že vysoké náklady a zpoždění ve vývoji elektrického vedení se stanou hlavními překážkami pro
investice do obnovitelných zdrojů, které jsou nutné pro zajištění udržitelnosti dodávek energie.
Neschopnost vyvinout novou infrastrukturu by se také mohlo stát hrozbou pro energetickou
bezpečnost a hlavní překážkou otevření mezinárodního obchodu a soutěže na energetických trzích. Byl
vyvozen závěr, že je nutné učinit změny v regulatorních a finančních rámcích členských států, aby byly
energetické a klimatické cíle EU včas splněny.
Evropská komise identifikovala „přiměřené, integrované a spolehlivé energetické sítě“ jako zásadní pro
dosažení hlavních cílů energetické politiky EU2. Tyto cíle jsou (i) zajištění bezpečnosti dodávek, (ii)
konkurenceschopnost a (iii) udržitelnost. Za účelem rozvoje takovýchto energetických sítí bylo v roce
2013 přijato nařízení pro transevropské energetické sítě (TEN-E nařízení) 3. Toto nařízení stanovuje 12
prioritních koridorů (např. Mořská síť v oblasti Severního moře), a oblastí (např. zavádění inteligentních
sítí, tzv. Smart Grids), které zahrnují transportní sítě pro přepravu elektřiny, plynu, ropy a přepravu
oxidu uhličitého.

2. VÝBĚR PCI
Identifikace projektů společného zájmu představuje základní prvek pro realizaci těchto strategických
prioritních koridorů a oblastí. Projekty společného zájmu jsou projekty, ze kterých profituje více než
jeden členský stát. Zároveň tyto projekty musí splňovat určitá další kritéria stanovená v TEN-E nařízení4,
například musí přispívat k energetické bezpečnosti. Proces výběru projektů společného zájmu se skládá z
následujících fází:
1. Předkladatelé projektů předloží návrhy regionálním skupinám složeným z představitelů členských
států, národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav (TSO), Komise, Agentury EU

pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Evropské sítě operátorů přenosových soustav
(ENTSO) pro elektřinu a plyn.
2. Regionální skupiny posoudí způsobilost návrhu podle kritérií stanovených v nařízení, jako například
přispívání k energetické bezpečnosti, integrace trhu a udržitelnost, stejně jako prospěšnost pro více než
jeden členský stát5. Pro druhý a každý další seznam projektů společného zájmu musí návrhy již být
zařazeny do desetiletých plánů rozvoje sítě (plány TYNDP) vypracované ENTSO-E pro elektřinu a ENTSOG
pro plyn6. Regionální skupiny následně projekty vyhodnotí a seřadí. Pokud počet navrhovaných projektů
překročí zvládnutelné číslo, může Komise odstranit nejníže hodnocené návrhy.
3. Při přípravě seznamů projektů společného zájmu ukládá nařízení TEN-E regionálním skupinám
povinnost konzultace s organizacemi zastupujícími zúčastněné strany, včetně ekologických organizací.
4. Rozhodovací orgány regionálních skupin schvalují regionální seznamy projektů společného zájmu
(rozhodovací pravomoci jsou omezeny na zástupce Komise a členských států).
5. ACER poskytuje stanovisko k návrhům regionálních seznamů, zejména k důslednému uplatňování
kritérií a k analýze nákladů a přínosů mezi regiony.
6. Evropská komise přijme konečný seznam projektů společného zájmu aktem v přenesené působnosti.

3. PŘÍNOSY STATUSU PROJEKTŮ SPOLEČNÉHO ZÁJMU
Projekty, kterým byl udělen status projektu společného zájmu7 jsou zvýhodňovány při povolovacích
řízeních a mají nejvyšší možný status při územním plánování ve členských státech, na jejichž území mají
být realizovány. To zahrnuje 3,5letou maximální lhůtu pro povolení projektu a takové administrativní
nastavení, kdy existuje jediná zodpovědná autorita zajišťující celý povolovací proces (tzv. „one-stopshop“). Získání statusu projektu společného zájmu vyjadřuje pro postup udělování povolení nezbytnost
projektu z hlediska energetické politiky. Projekty společného zájmu jsou také z hlediska energetické
politiky považovány za veřejně prospěšné.
Status projektu společného zájmu umožňuje členským státům poskytnout veřejné dotace dle
evropského soutěžního práva, a to i prostřednictvím strukturálních fondů EU8. Projekty společného
zájmu jsou rovněž způsobilé pro spolufinancování ze strany EU 9 v rámci programu CEF - Nástroj pro
propojení Evropy. Tyto finanční prostředky jsou určeny na různé studie na podporu rozvoje projektů,
které mají pozitivní externality a chybí jim komerční životaschopnost. V rámci programu CEF bude
během let 2014– 2020 k dispozici 5.85 miliardy EUR.
Nařízení TEN-E rovněž zavedlo požadavek, aby členské státy posoudily případná opatření k zefektivnění
postupů pro posuzování projektů společného zájmu z hlediska vlivu na životní prostředí. Zjednodušení
má být dosaženo, aniž budou dotčeny právní předpisy týkající se ochrany přírody10. V souladu s
ustanoveními Aarhuské úmluvy11, stejně jako Aarhuského nařízení12 a ostatních relevantních unijních
předpisů, a s přihlédnutím k výzvám souvisejícím s veřejnou přijatelností, kterým daný sektor čelí,
stanovuje nařízení také další požadavky pro projekty společného zájmu týkající se transparentnosti a
účasti veřejnosti13.
Pokud máte zájem o bližší informace, můžete navštívit internetové stránky J&E a vyhledat si naše
publikace, které se týkají projektů společného zájmu14..
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