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1.POTREBA PROJEKTOV SPOLOČNÉHO ZÁUJMU (PCIs)
Podľa odhadov Európskej komisie z roku 2010, bude musieť Európska únia do roku 2020 investovať 200
miliárd € do energickej infraštruktúry. Komisia zároveň varovala, že až pri polovici týchto investícií existuje
riziko, že nebudú poskytnuté, najmä kvôli zdĺhavým a neefektívnym postupom pri vydávaní povolení,
námietkam verejnosti a tiež kvôli prekážkami súvisiacimi s reguláciou a financovaním.1
Hrozí, že vysoké náklady a oneskorenia pri budovaní elektrickej infraštruktúry, budú hlavnou prekážkou
pre investície na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú potrebné
pre budúcu udržateľnosť dodávok energie. Neschopnosť budovania novej infraštruktúry by sa taktiež
mohla stať hrozbou pre energetickú bezpečnosť a hlavnou prekážkou medzinárodného obchodu
a konkurencieschopnosti na energetických trhoch. Podľa vypracovaného záveru komisie je potrebné
zaviesť v členských štátoch zmeny v regulačných a finančných systémoch. Tým by sa zabezpečilo, aby ciele
EÚ v oblasti energetiky a klímy boli splnené načas.
Podľa Európskej komisie sú „adekvátne, integrované a spoľahlivé energetické siete“ zásadné pre
dosiahnutie hlavných cieľov v oblastiach energetickej politiky EÚ2. Medzi tieto ciele patria (i) zaistenie
bezpečnosti
dodávok,
(ii)
konkurencieschopnosť,
(iii)
udržateľnosť.
V roku 2013 bolo prijaté Nariadenie o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (ďalej
ako Nariadenie o TEN-E3). Jeho hlavným cieľom je rozvoj európskych energetických sietí. Nariadenie
vymedzuje 12 strategických koridorov (napríklad Morská prenosová a distribučná sústava v oblasti
Severného mora) a oblastí energetickej infraštruktúry (napríklad Inteligentné siete). Tie pokrývajú
dopravné siete elektriny, plynu, ropy a oxidu uhličitého.

2.VÝBER PROJEKTOV SPOLOČNĚHO ZÁUJMU (PCIs)
Základným prvkom pre realizáciu týchto strategických koridorov a oblastí energetickej infraštruktúry je
práve výber projektov spoločného záujmu. PCIs sú projekty, ktoré prinášajú výhody viac ako jednému
členskému štátu EÚ a musia spĺňať kritériá stanovené v nariadení TEN-E4, napríklad, musia prispievať
k energetickej bezpečnosti. Proces výberu projektov spoločného záujmu pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Realizátori projektov predložia návrhy regionálnym skupinám zložených zo zástupcov členských štátov,
vnútroštátnych regulačných orgánov, prevádzkovateľov prenosovej siete (ďalej „TSOs“), komisie, Agentúry
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej „ACER“) a zástupcov Asociácie európskych
prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a prepravných sietí pre plyn (ďalej „ENTSOs“).

2. Regionálne skupiny posudzujú spôsobilosť návrhov podľa kritérií uvedených v Nariadení. Sú nimi napr.
prínos k energetickej bezpečnosti, integrácia trhu, udržateľnosť a taktiež prospech pre viac ak jeden
členský štát EÚ.5 Následne musia byť zoznamy PCIs návrhov zahrnuté do 10-ročného plánu rozvoja siete
(Ten-Year Network Development Plan – TYNDP) elektrickej a plynárenskej infraštruktúry, ktorý vypracovali
ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn.6 Tieto skupiny vyhodnotia a zaradia dané projekty. Ak počet
navrhovaných projektov prekročí zvládnuteľné číslo, komisia ma právo odstrániť najnižšie umiestnené
návrhy.
3. Pri príprave zoznamov, sa musia regionálne skupiny riadiť Nariadením o TEN-E a konzultovať ich
s organizáciami, ktoré zastupujú rôzne zúčastnené strany, ako aj environmentálne organizácie.
4. Rozhodovací orgán každej regionálnej skupiny (právomoci o rozhodovaní v skupinách sú obmedzené na
členské štáty a komisiu) príjme regionálne zoznamy navrhovaných PCIs (návrhy regionálnych zoznamov).
5. ACER poskytne stanovisko k návrhom regionálnych zoznamov, najmä k dôslednému uplatňovaniu
kritérií a analýz nákladov a prínosov medzi regiónmi.
6. Európska komisia príjme formou delegovaného aktu konečný zoznam PCIs Európskej únie.,

3.VÝHODY SPOJENÉ SO ŠTATÚTOM PCI
Projekty, ktorým bol udelený PCI štatút7 dostanú prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho
vnútroštátneho významu, a tak sa s nimi zaobchádza pri vydávaní povolení a pri územnom plánovaní
v danom členskom štáte. Pri vydávaní povolení sú všetky správne postupy zlúčené a spracované jediným
kompetentným orgánom, ktorý celý proces koordinuje. To značne uľahčuje postup vydávania povolení. Na
vydanie týchto povolení sa vzťahuje 3,5 ročná lehota. Získanie štatútu PCI samo o sebe určuje, že realizácia
projektu nevyhnutná z hľadiska napĺňania energetickej politiky a zároveň sú tieto projekty považované za
projekty verejného záujmu.
Štatút PCI umožňuje členským štátom poskytovať na projekty verejné dotácie, ktorých súčasťou sú
Štrukturálne fondy EÚ.8 PCIs majú taktiež nárok na čerpanie prostriedkov9 z Nástroja na prepojenie
Európy (CEF). Tieto finančné prostriedky sú určené na rôzne štúdie na podporu rozvoja projektov a
vývojových prác. V období 2014-2020, má CEF k dispozícii 5,85 miliárd €.
Nariadenie o TEN-E taktiež ustanovuje požiadavku na členské štáty, aby posúdili možné opatrenia na
zefektívnenie postupov v oblasti životného prostredia pre PCIs. Zjednodušenie by sa malo dosiahnuť "bez
toho, aby bola dotknutá" legislatíva k ochrane prírody.10 V súlade s Aarhuským dohovorom11,
s Nariadením o Aarhuskom dohovore12 a s ďalšou legislatívou EÚ, ako aj s ohľadom na problémy spojené
s verejnou prijateľnosťou projektov v tomto sektore, Nariadenie kladie i ďalšie požiadavky na PCIs týkajúce
sa transparentnosti a účasti verejnosti na rozhodovaní.13
Viac informácií a publikácií o PCIS nájdete na stránke organizácie J&E.14
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