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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1233/2010
ze dne 15. prosince 2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení
prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
zásadní význam spolupráce mezi různými úrovněmi
řízení (víceúrovňová správa věcí veřejných).

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 194 odst. 1 písm. c) této smlouvy,

(4)

Poskytnutí vyšší finanční pobídky představuje klíčový
prvek při snižování překážek, které jsou tvořeny vyso
kými počátečními náklady, a pro stimulace zlepšení
v oblasti udržitelné energetiky. Je tedy třeba vytvořit
zvláštní finanční nástroj (dále jen „nástroj“), jenž by
využil finanční prostředky podle kapitoly II nařízení
(ES) č. 663/2009, které nelze přidělit do konce roku
2010. Vytvoření tohoto nástroje by mělo být posuzo
váno s ohledem na Iniciativu pro financování udržitelné
energetiky navrženou Komisí. Nástroj by měl podpořit
rozvoj projektů v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie a usnadnit financování
investičních projektů v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie místními, regionálními
a celostátními orgány veřejné moci, zejména
v městském prostředí. V rámci tohoto postupu by měla
být věnována pozornost součinnosti s ostatními finanč
ními zdroji dostupnými v členských státech, jako jsou
strukturální fondy a Fond soudržnosti, nástroj evropské
energetické pomoci na místní úrovni (ELENA) a Evropský
fond pro regionální rozvoj podle nařízení (ES)
č. 397/2009 (4), aby se finanční nástroje navzájem
nepřekrývaly.

(5)

Podpora investic do udržitelné energetiky je nejefektiv
nější a nejprospěšnější, je-li zaměřena na místní úroveň.
V řádně odůvodněných případech však může být efektiv
nější zaměřit se na celostátní úroveň, například z důvodů
spojených s dostupností či fungováním příslušných
správních struktur.

(6)

Ve snaze maximalizovat v krátkodobém horizontu dopad
finančních zdrojů Unie by měl být nástroj spravován
jedním nebo více finančními zprostředkovateli, například
mezinárodními finančními institucemi. Výběr těchto
finančních zprostředkovatelů by měl být proveden na
základě jejich prokázané schopnosti využít finanční
prostředky co nejúčinněji a nejefektivněji s cílem dosáh
nout v co nejkratším čase co nejvyšší účasti dalších veřej
ných a soukromých investorů a co nejvyššího pákového
efektu mezi financováním Unií a celkovými investicemi
v zájmu významného zvýšení objemu investic v Unii.
V období finanční a hospodářské krize, která má
obzvláště nepříznivý dopad na finance místních
a regionálních orgánů veřejné moci, by se však mělo
zajistit, aby jim obtížná rozpočtová situace nebránila
v přístupu k uvedeným finančním prostředkům.

s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení
parlamentům,

návrhu

legislativního

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

aktu

Evropského

vnitrostátním

hospodářského

po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 663/2009 (3) zavedlo Evropský program oživení ener
getiky (EEPR) na podporu hospodářského oživení poskyt
nutím částky 3,98 miliard EUR na roky 2009 a 2010.
Tímto nařízením by neměl být dotčen záměr přidělit do
konce roku 2010 co největší díl z částky 3,98 miliard
EUR na podprogramy uvedené v kapitole II nařízení (ES)
č. 663/2009. Bylo nicméně zjištěno, že určitý díl z této
částky nebude v rámci uvedených podprogramů přidělen.
V duchu strategie Evropa 2020 pro udržitelný růst
a zaměstnanost a v souladu s klimaticko-energetickým
balíčkem Unie a akčním plánem pro energetickou účin
nost z roku 2006 přispěje rozvoj dalších obnovitelných
zdrojů energie a podpora energetické účinnosti
k ekologicky šetrnému růstu, budování konkurenčního
a udržitelného hospodářství a řešení změny klimatu.
Podporou těchto politik vytvoří Unie nová pracovní
místa a příležitosti na „zeleném trhu“, čímž
podpoří rozvoj konkurenceschopného, zajištěného
a udržitelného hospodářství. V této souvislosti má

(1) Stanovisko ze dne 15. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
7. prosince 2010.
(3) Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 31.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne
6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde
o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie
v oblasti bydlení (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 3).
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V souladu s nařízením (ES) č. 663/2009 by z nástroje
měly být financovány pouze investiční projekty, které
mají rychlý, měřitelný a významný dopad na oživení
hospodářství v Unii, na zvýšenou energetickou bezpeč
nost a na snížení emisí skleníkových plynů. Investiční
projekty tohoto typu přispívají k ekologicky šetrnému
růstu, rozvoji konkurenčního, propojeného, udržitelného
a ekologicky šetrného hospodářství a také k ochraně
zaměstnanosti, tvorbě pracovních míst a řešení změny
klimatu, v souladu s cíli strategie „Evropa 2020“.

(13)

30.12.2010

Z důvodu naléhavé potřeby řešit hospodářskou krizi by
toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžikem
vyhlášení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (ES) č. 663/2009
(8)

(9)

Na výběr a způsobilost projektů financovaných tímto
nástrojem je třeba použít kritéria stanovená v nařízení
(ES) č. 663/2009. Jako podstatný prvek je třeba zvážit
i zeměpisnou vyváženost projektů, aby se zajistilo, že
toto nařízení bude mít vliv na hospodářské oživení
v celé Unii, a jako zohlednění skutečnosti, že
v některých členských státech projekty dosud nebyly
financovány podle kapitoly II nařízení (ES) č. 663/2009
nebo byly takto financovány pouze zčásti.

Vzhledem k požadovanému krátkodobému hospodář
skému dopadu tohoto nařízení by doba od přijetí žádosti
o schválení projektu do konečného rozhodnutí o ní
neměla překročit šest měsíců.

Nařízení (ES) č. 663/2009 se mění takto:

1) V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Toto nařízení zavádí finanční nástroj (dále jen „nástroj“) na
podporu iniciativ v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie.“

2) Článek 3 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

(10)

Jednotlivé právní závazky k realizaci rozpočtových
závazků podle kapitoly IIa by měly být učiněny do
31. března 2011.

(11)

Nástroj by neměl předjímat využití souhrnného rozpočtu
Unie a případná budoucí opatření v oblasti financování,
včetně energetického sektoru, ale měl by být považován
spíše za mimořádné opatření přijaté v období hospodář
ských obtíží.

(12)

Z důvodu naléhavé potřeby řešit hospodářskou krizi by
výdaje vzniklé na základě kapitoly II nařízení (ES)
č. 663/2009 měly být způsobilé od 13. července 2009,
neboť mnoho žadatelů požadovalo způsobilost výdajů od
podání žádosti o grant v souladu s článkem 112 nařízení
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném
rozpočtu Evropských společenství (1) („finanční nařízení“).
Výdaje vzniklé na základě kapitoly IIa nařízení (ES)
č. 663/2009 by měly být způsobilé od 1. ledna 2011.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

„2.
Jednotlivé právní závazky podle kapitoly II
k realizaci rozpočtových závazků přijatých v letech
2009 a 2010 se učiní do 31. prosince 2010. Jednotlivé
právní závazky podle kapitoly IIa se učiní do 31. března
2011.“;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.
Finanční zprostředkovatelé popsaní v příloze II se
snaží přidělit veškeré finanční prostředky z příspěvku
Unie dostupné v rámci nástroje na investiční projekty
a na technickou pomoc pro projekty v oblasti energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie do 31. března
2014. Po tomto dni nesmějí být z příspěvku Unie přidě
leny žádné finanční prostředky. Veškeré finanční
prostředky z příspěvku Unie nepřidělené finančními zpro
středkovateli do 31. března 2014 se vrátí do souhrnného
rozpočtu Unie. Finanční prostředky z příspěvku Unie
přidělené na investiční projekty jsou investovány na
stanovenou dobu, která nesmí překročit lhůtu
31. března 2034. Unie má právo na výnos ze své inves
tice do nástroje po celou dobu životnosti nástroje
v poměru odpovídajícím jejímu příspěvku do nástroje
a v souladu se svými podílnickými právy.“
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6) Článek 27 se mění takto:

3) Vkládá se nová kapitola, která zní:

a) vkládá se nový odstavec, který zní:

„KAPITOLA IIa
FINANČNÍ NÁSTROJ

Článek 21a
Finanční prostředky,
kapitoly II

které

nelze

přidělit

podle

1.
Finanční prostředky, ke kterým podle čl. 3 odst. 2
nelze učinit jednotlivé právní závazky podle kapitoly II na
částku 146 344 644,50 EUR, jsou určeny pro finanční
nástroj uvedený v čl. 1 odst. 4 pro účely vytvoření vhodných
finančních nástrojů ve spolupráci s finančními institucemi
s cílem důrazně podnítit projekty v oblasti energetické účin
nosti a projekty na využití obnovitelných zdrojů energie.

„1a.
Do 30. června 2013 předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě hodnotící zprávu v polovině období
o opatřeních přijatých podle kapitoly IIa a zaměří se při
tom na:

a) efektivnost nákladů, pákový efekt a adicionalitu, které
nástroj prokázal;

b) důkazy o řádném finančním řízení;
2.
Nástroj se provádí v souladu s přílohou II. U stanovení
čl. 23 odst. 1 se na nástroj nepoužije.
c) míru, v jaké nástroj dosáhl cílů uvedených v tomto
nařízení;
3.
Úvěrová angažovanost Unie v rámci nástroje, včetně
poplatků za správu a dalších způsobilých nákladů, je
omezena na částku ve výši příspěvku Unie do nástroje
uvedenou v odstavci 1 a souhrnný rozpočet Unie nesmí
být nijak dále zatížen.“

4) Článek 22 se zrušuje.

d) rozsah, v jakém je třeba nadále z nástroje poskytovat
podporu projektům v oblasti energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie.

Hodnotící zprávu v polovině období podle potřeby,
a zejména pokud je posouzení opatření přijatých podle
kapitoly IIa provedené Komisí kladné, doprovodí legisla
tivní návrh na prodloužení platnosti nástroje.“;

5) Článek 23 se mění takto:
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.
Pomoc EEPR se vztahuje pouze na výdaje spojené
s projektem a vynaložené příjemci a v případě projektů
podle článku 9 i třetími stranami, kteří odpovídají za
uskutečnění projektu. Výdaje vzniklé na základě kapitoly
II mohou být způsobilé od 13. července 2009.“;

„3.
Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů hodnotící zprávu o výsledcích dosaže
ných EEPR a v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního
nařízení.“

7) V článku 28 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.
Finanční pomoc poskytnutá na základě kapitoly
IIa se vztahuje na výdaje spojené s investičními projekty
a technickou pomocí pro projekty v oblasti energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, jež vznikly
příjemcům popsaným v části A bodě 3 přílohy II. Tyto
výdaje mohou být způsobilé od 1. ledna 2011.“

„Zpráva obsahuje informace o všech režijních nákladech
spojených s vytvořením a prováděním nástroje zřízeného
podle kapitoly IIa.“

8) Příloha se nově označuje jako „Příloha I“ a doplňuje se nová
příloha, která zní:
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„PŘÍLOHA II
FINANČNÍ NÁSTROJ
A. Provádění finančního nástroje pro projekty udržitelné energetiky
1. Působnost nástroje
Tento finanční nástroj (dále jen ‚nástroj‘) se použije na rozvoj projektů v oblasti úspor energie, energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie a usnadní financování investic do těchto oblastí místními, regionálními a v řádně
odůvodněných případech i celostátními orgány veřejné moci. Tento nástroj se provádí v souladu s ustanoveními finanč
ního nařízení a prováděcích pravidel k němu o pověření úkoly plnění rozpočtu.

Nástroj se použije na projekty v oblasti udržitelné energetiky, zejména v městském prostředí. To zahrnuje zejména
projekty zaměřené na:

a) veřejné a soukromé budovy s použitím řešení z oblasti energetické účinnosti nebo obnovitelných zdrojů energie včetně
řešení využívajících informační a komunikační technologie;

b) investice do vysoce energeticky účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, včetně mikrokogenerace, a do sítí
dálkového vytápění či chlazení, zejména z obnovitelných zdrojů energie;

c) decentralizované zdroje obnovitelné energie vybudované v místním prostředí a jejich začlenění do elektrických
rozvodných sítí;

d) mikrogeneraci z obnovitelných zdrojů energie;

e) čistou městskou dopravu podporující zvýšenou energetickou účinnost a integraci obnovitelných zdrojů energie
s důrazem na veřejnou dopravu, dopravní prostředky na elektrický a vodíkový pohon a snížení emisí skleníkových
plynů;

f) místní infrastrukturu včetně účinného osvětlení venkovní veřejné infrastruktury (včetně pouličního osvětlení), řešení
v oblasti uchovávání elektrické energie, inteligentních metod měření a inteligentních sítí, které plně využívají infor
mačních a komunikačních technologií;

g) technologie v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie s inovačním a hospodářským potenciálem využívající
nejlepší dostupné postupy.

Tento nástroj lze použít také k poskytnutí pobídek a technické pomoci a zvýšení informovanosti místních, regionálních
a celostátních orgánů s cílem optimálně využít strukturální fondy a Fond soudržnosti, a zejména v oblastech, v nichž se
zlepšení týkají energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v obytných a jiných stavbách. Nástroj podpoří
investiční projekty, u nichž je prokázána hospodářská a finanční životaschopnost, s cílem zajistit návratnost investic
přidělených z nástroje a přilákat veřejné a soukromé investory. Nástroj tak může být mimo jiné využit k vytváření rezerv
a přidělování kapitálu na financování půjček, záruk, vlastního kapitálu a dalších finančních produktů. Dále může být až
15 % finančních prostředků uvedených v článku 21a použito na poskytování technické pomoci místním, regionálním či
celostátním orgánům při vytváření a úvodním zavádění technologií souvisejících s projekty v oblasti energetické účinnosti
a energie z obnovitelných zdrojů.
2. Součinnost
Při poskytování finanční nebo technické pomoci je třeba dbát i na součinnost s dalšími finančními zdroji dostupnými
v členských státech, jako jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti a nástroj evropské energetické pomoci na místní
úrovni (ELENA), aby se finanční nástroje vzájemně nepřekrývaly.
3. Příjemci
Příjemci nástroje jsou orgány veřejné moci, pokud možno na místní a regionální úrovni, a veřejné či soukromé subjekty
jednající jménem těchto orgánů.

30.12.2010

30.12.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

B. Spolupráce s finančními zprostředkovateli
1. Výběr a obecné požadavky, včetně nákladů
Nástroj se zřídí ve spolupráci s jedním nebo více finančními zprostředkovateli a je otevřen účasti vhodných investorů.
Výběr finančních zprostředkovatelů se provede na základě jejich prokázané schopnosti využít financování nejúčinnějším
a nejefektivnějším způsobem v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v této příloze.

Komise zajistí, aby celková výše režijních nákladů spojených s vytvořením a prováděním nástroje včetně poplatků za
vedení a dalších způsobilých nákladů fakturovaných finančními zprostředkovateli byla co nejnižší, v souladu
s osvědčenými postupy pro podobné nástroje a při zachování požadované kvality nástroje.

Plnění příspěvku Unie do nástroje zajišťuje Komise v souladu s články 53 a 54 finančního nařízení.

Finanční zprostředkovatelé jsou povinni dodržovat požadavky na pověření úkoly plnění rozpočtu stanovené ve finančním
nařízení a prováděcích pravidlech k němu, zejména pokud jde o pravidla o zadávání zakázek, požadavky na vnitřní
kontrolu, účetnictví a externí audit. Tito finanční zprostředkovatelé neobdrží jiné platby než poplatky za vedení nebo
náklady spojené se zavedením a prováděním tohoto nástroje.

Podrobné podmínky týkající se zřízení nástroje a jeho rámcové podmínky, včetně sledování a kontroly, stanoví jedna
nebo více dohod mezi Komisí a finančními zprostředkovateli.
2. Dostupnost informací
V rámci nástroje se veškeré informace o řízení programu dotýkající se zúčastněných stran zveřejní on-line. Týká se to
zejména postupů podávání žádostí, informací o osvědčených postupech a přehledu projektů a zpráv.
C. Podmínky financování a kritéria způsobilosti a výběru
1. Působnost financování
V souladu s touto přílohou je uplatnění nástroje omezeno na financování:

a) investičních projektů, které mají rychlý, měřitelný a významný dopad na oživení hospodářství v Unii, zvýšenou
energetickou bezpečnost a snížení emisí skleníkových plynů, a

b) technické pomoci pro projekty v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů.
2. Činitele, k nimž je třeba přihlédnout
Při výběru projektů je zvláštní pozornost věnována zeměpisné vyváženosti.

Při financování investičních projektů je náležitá pozornost věnována dosažení významného pákového efektu mezi
celkovými investicemi a prostředky Unie s cílem významně zvýšit objem investic v Unii. Pákový efekt se však může
u jednotlivých investičních projektů lišit v závislosti na řadě činitelů, jako je skutečná velikost a typ projektu, a na
místních podmínkách včetně velikosti a finančních schopností příjemce.
3. Podmínky pro přístup orgánů veřejné moci k financování z nástroje
Orgány veřejné moci žádající o financování investičních projektů a technické pomoci pro projekty v oblasti energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie musí splňovat tyto podmínky:

a) učinily nebo se chystají učinit politický závazek zmírňovat změnu klimatu, případně včetně stanovení konkrétních cílů,
například týkajících se zvyšování energetické účinnosti nebo využívání energie z obnovitelných zdrojů;
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b) buď usilují o vytvoření víceletých strategií pro zmírňování změny klimatu a případně pro dosažení svých cílů, nebo se
účastní víceleté strategie na místní, regionální či celostátní úrovni za účelem zmírnění změny klimatu;
c) přijaly veřejnou odpovědnost za pokrok v dosahování jimi vytyčené celkové strategie.
4. Kritéria způsobilosti a výběru investičních projektů financovaných z nástroje
Investiční projekty financované z nástroje musí splňovat tato kritéria způsobilosti a výběru:
a) kvalitní a technicky odpovídající přístup;
b) kvalita a efektivnost nákladů financování pro celou investiční fázi opatření;
c) zeměpisné vyvážení všech projektů, na něž se vztahuje toto nařízení;
d) propracovanost, definovaná jako dosažení investiční fáze, a co nejdřívější vznik podstatných kapitálových výdajů;
e) míra, ve které je provádění opatření zdrženo nedostatečným přístupem k financování;
f) míra, ve které budu finanční prostředky z nástroje stimulovat financování z veřejných a soukromých zdrojů;
g) kvantifikované socioekonomické dopady;
h) kvantifikované dopady na životní prostředí.
5. Kritéria způsobilosti a výběru projektů technické pomoci financovaných z nástroje
Projekty technické pomoci financované z nástroje musí splňovat kritéria způsobilosti a výběru uvedená v bodě 4 písm. a),
c), e), f) a g).“

Článek 2
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 15. prosince 2010.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

O. CHASTEL

