Projednávání agendy EU v Senátu
listopad 2015
Kancelář Senátu

V listopadu pokračovalo projednávání opatření k řešení uprchlické krize,
konkrétně plánu dalších kroků předloženého Komisí. Kromě toho Výbor pro
záležitosti EU po projednání v dalších orgánech Senátu přijal doporučení
k balíčku dokumentů týkajícím se energetiky.
Dne 18. listopadu Výbor pro záležitosti EU rovněž pořádal seminář o
Transatlantické dohodě o obchodním a investičním partnerství (TTIP), kde
byl představen současný stav vyjednávání.
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Plná znění projednávaných dokumentů, stenozáznam z jejich projednávání
na schůzi pléna a veškerá usnesení přijatá k nim Senátem a jeho orgány jsou
k dispozici po kliknutí na číslo příslušného senátního tisku.
Zápisy ze schůzí Výboru pro záležitosti Evropské unie jsou dostupné z odkazu
v nadpisu každé schůze. Zápisy ze schůzí ostatních výborů a komisí Senátu
jsou k dispozici na internetové stránce Senátu v části Dokumenty a legislativa
ve složkách jednotlivých výborů a komisí.

19. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 10. funkčním období
10. 11. 2015 (zápis)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2003/87/ES ke zlepšení nákladové efektivnosti snižování emisí a zvýšení
nízkouhlíkových investic (senátní tisk N 029/10)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro
označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (senátní tisk
N 030/10)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Realizace nové politiky pro spotřebitele
energie (senátní tisk K 031/10)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o novém
uspořádání trhu s energií (senátní tisk K 032/10)
Zpravodaj: sen. A. Maštalíř. Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj: sen. P. Gawlas). Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu (Podvýbor pro dopravu a energetiku;
zpravodaj: sen. J. Doubrava).
Balíček legislativních a nelegislativních dokumentů týkajících se energetiky zahrnuje
především změny v systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), vytvoření
inovačního fondu k podpoře investic do obnovitelných zdrojů energie, zachycování a
ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací v energeticky náročných odvětví, vytvoření
modernizačního fondu pro energetickou infrastrukturu a změny v systému
energetického štítkování. Ochrana spotřebitelů na energetických trzích by se měla
zaměřovat zejména na informovanost, a to i z hlediska porovnávání cen.
Dokumenty byly podrobně projednány Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí a Podvýborem pro dopravu a energetiku (jehož stanovisko bylo
potvrzeno Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu). Stanoviska těchto orgánů
zapracoval do svého doporučení pro plénum Senátu Výbor pro záležitosti Evropské unie
(„VEU“). Ve svém doporučení VEU podporuje vytvoření odolné energetické unie
zahrnující do budoucna orientovanou klimatickou politiku, snižování emisí skleníkových
plynů, přebudování evropského trhu s elektřinou a zlepšení postavení spotřebitelů
energie v EU. Upozorňuje, že Senát dlouhodobě pochybuje o schopnosti systému EU ETS
plnit funkci jediného nástroje EU pro snižování emisí skleníkových plynů a volá po
zahájení diskuze o dalších nástrojích. VEU souhlasí s rámcovými pozicemi vlády
k projednávaným dokumentům, jelikož správně identifikují možné problematické
aspekty v návrzích legislativních aktů a přispívají v rámci veřejné konzultace k celkové
diskuzi o této problematice ve shodě s dlouhodobou pozicí Senátu. Pokud jde o
konkrétní návrhy Komise, vnímá VEU jako problematické, že návrh nařízení umožňuje
členským státům zavést pobídky pouze pro výrobky v nejvyšší třídě energetické
účinnosti, ačkoli i výrobky v nižších třídách mohou v závislosti na situaci v jednotlivých
státech přispívat ke zvýšení energetické účinnosti. Proto by se pobídky měly
v odůvodněných případech vztahovat i na tyto výrobky. Dále konstatuje, že zavádění
navrhovaných změn bude nutně spojeno s navýšením administrativních nákladů, které
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se v konečném důsledku mohou promítnout do cen koncových výrobků a tím pádem
budou přeneseny na zákazníka. Upozorňuje, že je nutné zajistit, aby při označování
výrobků energetickými štítky byly zachovány stabilní a jednoznačné podmínky, které by
byly přehledné a srozumitelné zejména pro spotřebitele, ale i pro producenty a
obchodníky a aby byly případné změny dostatečně a jasně komunikovány. Z hlediska
spotřebitelů energie považuje VEU za zásadní, aby podpora obnovitelných zdrojů
energie nevyvolávala nadměrné náklady, které nebudou v rozumném poměru
k přínosům, a aby byla zajištěna bezpečnost energetické infrastruktury a tím i dodávek
energie. Připomíná dlouhodobou pozici Senátu, že závazky týkající se redukce emisí
skleníkových plynů musí být přijaty globálně, jelikož jednostranné snižování emisí bude
mít jen omezený účinek, za nějž EU zaplatí poklesem konkurenceschopnosti své
ekonomiky. Konečně zastává názor, že návrh nařízení zmocňuje Komisi k vydávání aktů
v přenesené pravomoci v nadměrném počtu případů a rozsahu, což značně ztěžuje
komplexní posouzení návrhu v legislativním procesu EU. Upřednostňuje proto
prohloubení substantivní úpravy daných otázek přímo v návrhu nařízení.
Dokumenty budou nyní projednány plénem Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické
krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského
programu pro migraci (senátní tisk K 039/10)
Zpravodaj: sen. T. Grulich.
Toto sdělení jednak uvádí, jaká opatření byla doposud učiněna na unijní úrovni (např.
ztrojnásobení přítomnosti na moři, navýšení finančních prostředků, znásobení snah
v boji proti převaděčům či relokační mechanismy), a jednak identifikuje soubor
prioritních opatření, která mají být přijata během následujících šesti měsíců. Tato
opatření jsou rozdělena do čtyř oblastí: 1) operativní opatření (např. plošné zavedení
relokačních mechanismů či posílení spolupráce se třetími zeměmi); 2) rozpočtová
podpora (zejména navýšení finančních prostředků); 3) provádění právních předpisů EU
(především spolupráce s Řeckem) a 4) pohled do budoucna: robustní systém, který
obstojí ve zkoušce časem (např. ochrana hranic EU, účinná návratová politika nebo
otevření legálních cest do Unie).
VEU vzal sdělení po projednání na vědomí, čímž jeho projednávání v Senátu končí.

Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU
Martina Smolka za rok 2014
VEU projednal pravidelnou zprávu vládního zmocněnce pro zastupování ČR před
Soudním dvorem EU.

14. schůze Senátu v 10. funkčním období
11. 11. 2015
Na pořad této schůze nebyly zařazeny žádné body týkající se agendy EU.
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