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do rukou se Vám dostává čer-
vencové číslo Bulletinu ČEZ, a. s. 
Energetika v Evropské unii. Jestliže 
1. července začaly dětem téměř 
v celé Evropské unii prázdniny, 
hlavní města se vyprázdnila a na-
stala tzv. okurková sezóna, nedá 
se to říci o energetickém sektoru, 
energetické politice a evropské poli-
tice obecně. Na nejvyšší úrovni Ev-
ropské unie je připravováno svolání 
mezivládní konference za účelem 
přípravy nové smlouvy nahrazující 
návrh Ústavy pro Evropu. Před-
sednictví v Evropské radě se ujalo 
Portugalsko. V polovině července 
zasedal i Evropský parlament, který 
vydal řadu zpráv dotýkajících se 
energetiky. Evropská komise publi-
kovala návrh Evropské energetické 
charty práv spotřebitele energie 
a vyzvala všechny zainteresované 
subjekty k podání připomínek. Tato 
charta by měla být následně vydána 
na podzim tohoto roku a má přispět 
k lepší informovanosti spotřebitelů 
v oblasti jejich práv v energetice. 
A v neposlední řadě – a tato zpráva 
by z hlediska svého významu měla 
být mottem tohoto čísla – všichni 
občané Evropské unie si od 1. čer-
vence 2007 mohou svobodně vybrat 
svého dodavatele elektřiny a plynu. 

Co však tato možnost reálně zna-
mená? V České republice si mů-
žeme změnit dodavatele již více než 
rok a půl, jak jsou na tom ale ostatní 
členské státy? I na tyto otázky se 
pokusíme v tomto číslo nalézt odpo-
věď. Jako téma měsíce jsme zvolili 
velmi zajímavý projekt evropského 
energetického sdružení Eurelectric 
„Role of Electricity“. Na závěr tohoto 
úvodníku si Vás dovolujeme upo-
zornit, že náš měsíčník Energetika 
v EU je publikován i na internetové 
stránce ČEZ, a. s. 
Sekce Evropská agenda Vám přeje 
hezké léto a příjemné čtení evrop-
ských energetických témat ve spo-
lečnosti Bulletinu ČEZ, a.s. Energe-
tika v EU
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 energetická politika Evropské unie

„ZVol si sVého dodaVatele 
elektřiny“

Od 1. července si mohou všichni 
občané Evropské unie svobodně 
vybrat svého dodavatele elek-
třiny a plynu. 

Uvedené datum je na základě evrop-
ských právních předpisů konečným 
termínem pro úplnou liberalizaci trhů 
s elektřinou a plynem v EU. Exis-
tuje sice několik výjimek, kde se 
musí vzít v úvahu zvláštní okolnosti 
a kde ještě není možné volnou 
soutěž zavést. Jedná se o pobalt-
ské státy a o členské státy, kde byl 
plyn zaveden teprve nedávno, avšak 
základní pravidlo svobodné volby pro 
každého bylo tímto v EU stanoveno 
a každý občan EU jej nyní může 
využít. Plné otevření trhu je důle-
žitým mezníkem ve vytvoření plně 
funkčního trhu s energií v EU. Vnitřní 
trh s energií je důležitým opatřením 
pro zajištění spravedlivých cen ob-
čanům a průmyslu. Dobře fungující 
trh navíc zajistí dostatečné investice 
do elektráren a do přenosových sítí 
a tímto napomůže, aby nedocházelo 
k přerušení dodávek elektřiny či 
plynu. Skutečnost, že přes zřetelný 

vzestup cen primárních paliv, jako 
je uhlí a plyn, zůstaly maloobchodní 
ceny elektřiny v průměru v reálných 
hodnotách stálé, jasně dokazuje zvý-
šenou efektivitu na straně dodávek 
elektřiny. Cena elektřiny zvláště pro 
domácnosti by se byla ve skuteč-
nosti snížila, kdyby byly vyloučeny 
účinky zdanění členskými státy. Je 
třeba připomenout, že nelze očeká-
vat, že ceny energií zůstanou vždy 
nízké bez ohledu na vnější činitele. 
Nicméně konkurenční a otevřené 
trhy přinesou nejlepší ceny konco-
vým uživatelům. V členských státech, 
kde již možnost vybrat si svobodně 
svého dodavatele energie existuje, 
zkušenosti ukazují, že zákazníci 
stále více této příležitosti využívají.
Více informací naleznete zde  

dohled nad stabilitou sítí

Komise zřizuje útvar pro dohled 
nad stabilitou elektrických sítí 
během letních měsíců. 

Vzhledem ke stále častějším tep-
lotním výkyvům navrhl komisař pro 
energetiku, p. Andris Piebalgs, zalo-
žit v rámci Komise útvar za účelem 
zlepšení informačních toků, který 
bude celou situaci po dobu letních 
měsíců monitorovat. Předmětem 
jeho činnosti má být předávání 
informací mezi provozovateli pře-
nosových soustav, zlepšování jejich 
koordinace, a tím předcházet výpad-
kům elektrického proudu, ke kterým 
by mohlo dojít například v důsledku 
neobvyklého tropického počasí, 
a zajistit tak ochranu evropských 
spotřebitelů. 
Komisař proto požádal ETSO, 
sdružení evropských provozovatelů 
přenosových soustav, aby předložilo 
analýzu v tomto ohledu Electricity 
Cross-Border Committee (výbor pro 
přeshraniční obchod s elektřinou) 
složenému ze zástupců členských 
států EU.
Více informací naleznete zde  

Vidal-QuadrasoVa ZpráVa

Evropský parlament přijal zprávu 
o perspektivách vnitřního trhu 
poslance Vidal-Quadrasem. 

V této zprávě hodnotí, jak mohou 
opatření navrhovaná Komisí zajistit 
dokončení vnitřního trhu s ener-
giemi a odstranit překážky bránící 
vytvoření jednotného evropského 
trhu. Zpráva se zabývá zejména 
 oddělením vlastnictví infrastruk-
tury pro přenos energie od výroby, 
spoluprácí mezi vnitrostátními 
 regulačním orgány, jejich pravo-
mocemi a úrovní propojení mezi 
členskými státy.
Ohledně klíčové otázky vlastnic-
kého unbundlingu se Parlament 
domnívá, že je účinným nástrojem, 
jak nediskriminačním způsobem 
podporovat investice do sítí, zajistit 
spravedlivý přístup nových účast-
níků k síti a zvýšit transparentnost 
trhu. Uvádí však, že tento model 
nevyřeší všechny stávající problémy 
jako například propojení sítí nebo 
přetížení určitých míst.
Celá zpráva je k dispozici zde  
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 energetika v Evropě a ve světě

spotřeba elektřiny V eu roste

I přesto, že Evropská unie stále více usiluje o zvyšování energetické 
účinnosti s cílem omezit emise oxidu uhličitého, hospodářský růst 
EU je energeticky stále náročnější. Vyplývá to z nové studie, kterou 
zpracovala Evropská komise.

i počet rodinných domků a velkých 
budov. Rostoucí spotřeba elektřiny 
v důsledku rostoucího množství 
spotřebičů je nejvíce patrná v jižní 
Evropě. 
Dalším faktorem je stále více 
běžné využívání úsporných 
režimů „stand-by“ u elektronických 
spotřebičů. V oblasti energetické 
účinnosti již přitom na úrovni EU 
existuje několik opatření, zejména 
směrnice o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energe-
tických službách a akční plán pro 
energetickou účinnost. 
Celá zpráva je k dispozici zde  

niZoZemský unbundling odložen

Nizozemská vláda se rozhodla odložit provedení vlastnického 
unbundlingu na úrovni přenosu i distribuce do 1. ledna 2011. 

Nizozemský zákon bude sice im-
plementován k 1. červenci 2008, 
ale z důvodu odporu energetických 
společností bylo datum pro skutečné 
provedení vlastnického oddělení 
majetku energetických společností 
nizozemským Parlamentem o rok 
odloženo. Nizozemsko provedení 
vlastnického unbundlingu navrhlo, 
aby tak vyjádřilo podporu Evrop-
ské komisi v její snaze prosadit 
vlastnický unbundling v podzim-
ním energetickém balíčku návrhů 
nových právních předpisů a je také 

jednou z osmi zemí (Belgie, Finsko, 
Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko, 
Švédsko, Velká Británie, Dánsko), 
které na konci června tohoto roku za-
slaly dopis komisaři Piebalgsovi, ve 
kterém se k myšlence vlastnického 
unbundlingu přihlásily. Zda Evropská 
komise opravdu návrh na provedení 
vlastnického unbundlingu předloží, 
se ukáže až na podzim. Zatím se 
však zdá, že tento koncept nemá 
u většiny členských států podporu, 
a tak je možné, že bude navržen 
pouze jako jedno z možných řešení.

Společné výzkumné středisko 
Evropské komise vypracovalo studii, 
podle níž v letech 1999 až 2004 
rostla spotřeba elektrické energie 
stejně jako hospodářský růst. Tento 
růst z větší části zbavil účinku 
opatření na zvyšování energetické 
účinnosti, k nimž došlo ve stejném 
období. 
Na základě průzkumu z roku 2006 
o spotřebě elektřiny v budovách 
a na základě tržního podílu ener-
geticky úsporných zařízení studie 
uvádí, že ve sledovaném období 
zaznamenala spotřeba elektřiny 
růst ve všech sektorech ekono-
miky: 10,8 % v sektoru domácností, 
15,6 % v terciárním sektoru a 9,5 % 
v průmyslovém sektoru. Podle 
Komise je možné nárůst vysvětlit 
rozsáhlým používáním neefektiv-
ních, spotřebičů, jako jsou sušičky 
na prádlo, klimatizační zařízení, 
nebo rostoucím počtem spotřebičů 
v domácnostech. Roste navíc 
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 energetika v Evropě a ve světě

eu tVrdí, že seVerní korea 
chce uZaVřít reaktor

Delegace EU, která navštívila 
Severní Koreu, vydala prohlášení, 
že v rámci dohody o jaderném 
odzbrojení chce tato země 
uzavřít svůj reaktor v Jongbjonu. 

Hubert Pirker, který stál v čele 
týmu EU, prohlásil, že představitelé, 
s nimiž se setkal, byli odhodláni 
dodržet dohodu o odzbrojení, jíž 

bylo dosaženo před čtyřmi měsíci. 
Jednání s představiteli komunis-
tické Koreje probíhaly v „otevřené, 
upřímné a uvolněné atmosféře.“ 
Tyto optimistické komentáře přišly 
ve stejné době, kdy inspektoři OSN 
absolvovali druhý den rozhovorů 
v Pchjongjangu, v nichž šlo 
o způsob uzavření a zapečetění 
jaderného reaktoru tak, jak vyžaduje 
dohoda uzavřená v únoru.
Návštěva zástupců MAAE předsta-
vuje první návštěvu představitelů 
OSN v Severní Koreji od jejich vy-
hoštění v roce 2002. Podle dohody 
„pomoc za odzbrojení“ by Severní 
Korea měla uzavřít Jongbjon za 
přítomnosti inspektorů MAAE 
a postupně pak uzavřít všechna 
jaderná zařízení. Vedoucí delegace 
EU také prohlásil, že Korejci ukázali 
velký zájem o možnosti evropských 
investic, především v oblastech 
potravinové produkce a energetiky.

noVá dohoda o ruském 
plynoVodu narušuje 
jednotu eu

Italský plynařský gigant ENI 
a ruský Gazprom se v sobotu 
23. června dohodli na spolupráci 
při výstavbě nového plynovodu, 
kterým vzrostou dodávky rus-
kého plynu na evropský trh. 

Dohoda je mj. považována za důkaz 
rostoucí závislosti EU na ruském 
plynu (Rusko pokrývá 40  % spotřeby 
EU) a jeví se jako opak evropských 
snah „mluvit jedním hlasem“ 
v zahraničních vztazích v oblasti 
energetiky. 
Jestliže dojde k schválení na obou 
stranách, nový plynovod nazvaný 
„Jižní proud“ povede Černým mořem 
a do Bulharska. Výstavba by měla 
začít v roce 2008, dokončení se 
očekává v roce 2011. Tento plyno-
vod by měl každý rok na evropský 
trh přivést 30 milionů kubických 
metrů plynu. Ve snaze diverzifikovat 
dodávky ropy a plynu EU podporuje 
výstavbu několika plynovodů a ro-
povodů jako např. kaspický projekt 
Nabucco. 
EU také zahájila strategii „Spolu-

práce Černé moře“, mezi jehož cíli 
je zvýšit spolupráci se zeměmi v re-
gionu. Ovšem dohoda o plynovodu 
„Jižní proud“ může být v rozporu 
s těmito snahami, protože investice 
Gazpromu do projektu Nabucco 
jsou nyní velmi nepravděpodobné 
a „Jižní proud“, který povede 
 Černým mořem, byl dohodnut 
mimo rámec strategie EU. Zatímco 
výhody pro Evropu jako celek zůstá-
vají nejasné, dohoda je zcela jas-
ným vítězstvím italského firmy. ENI 
je největším zákazníkem Gazpromu 
a největší evropskou plynárenskou 
společností z pohledu prodeje. Na 
rozdíl od British Petroleum a Shell, 
které byly nuceny prodat klíčová 
ruská aktiva Gazpromu, součástí 
dohody „Jižní proud“ je, že ENI si 
bude moci ponechat určitý počet 
získaných aktiv v Rusku. ENI Ga-
zpromu také nabídla garantované 
smlouvy na dodávky do roku 2035 
a také rozsáhlý přístup na italský 
trh.
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 zprávy v rámci Skupiny ČEZ

skupina ČeZ ve veřejných konZultacích eu
Před vydáním právních předpisů, sdělení či pokynů vyhlašují evropské instituce obvykle veřejnou konzultaci zainteresovaných 
stran či při této příležitosti pořádají veřejná slyšení. Účast na těchto konzultacích je jedinečnou příležitostí, jak ovlivnit znění 
daného předpisu a jak ostatní subjekty seznámit se svým postojem. 

Od založení Sekce Evropská 
agenda (SEA) se veřejných konzul-
tací účastní i Skupina ČEZ, a proto 
je cílem tohoto článku seznámit 
čtenáře se stanovisky Skupiny 
ČEZ předloženými v tomto rámci, 
poskytnout přehled o tom, k čemu 
všemu se bylo možné v poslední 
době vyjádřit a v neposlední řadě 
nabídnout čtenářům možnost se 
seznámit se stanovisky Skupiny 

účastnila veřejného slyšení Evrop-
ské komise k uvedené Zelené knize. 
Po klidnějších podzimních měsících 
pak Evropská komise vydala tzv. 
lednový energetický balíček – sérii 
dokumentů týkajících se nejen libe-
ralizace trhů s energiemi, ale i jed-
notlivých zdrojů energie a přezkumu 
stávajících nástrojů v různých ob-
lastech energetiky. K tomuto balíčku 
zpracovala SEA podrobnou analýzu 
a v návaznosti na ni své stano-
visko, kdy se soustředila zejména 
na Strategický přezkum energetiky, 
dokument, jehož další „číslo“ bude 
na programu za českého předsed-
nictví v EU. 
V následujících měsících zpracovala 
SEA analýzy k závěrům zasedání 
Rady pro energetiku a Evrop-
ské rady a účastnila se například 
i veřejné konzultace vyhlášené 
ERGEG k návrhu pokynů o práv-
ním a funkčním unbundlingu, dále 

konzultace vyhlášené Evropskou 
komisí k Zelené knize o tržních ná-
strojích v oblasti životního prostředí 
a v neposlední řadě se též věnovala 
otázce státních podpor pro environ-
mentální účely. 
V současné době SEA připravuje 
stanovisko k Evropské chartě práv 
spotřebitele energie, o které je blíže 
pojednáno v tomto čísle Bulletinu. 
Jak tento přehled ukazuje, v energe-
tickém sektoru se stále „něco“ děje 
a je klíčové se tohoto dění aktivně 
účastnit.

ČEZ blíže na adrese: eu@cez.cz. 
Je-li možné říci, že novým impulsem 
v evropské energetické politice byla 
Zelená kniha nazvaná „Evropská 
strategie pro udržitelnou, konkuren-
ceschopnou a bezpečnou energii“ 
z jara 2006, je třeba říci, že ve 
svém stanovisku k této Zelené knize 
formulovala Skupina ČEZ poprvé 
svůj postoj k návrhům předlože-
ným Evropskou komisí směřujícím 
k dosažení plné liberalizace trhu 
s energiemi. 
V dubnu 2006 předložila Skupina 
ČEZ Evropské komisi své další 
stanovisko, tentokrát k Předběžné 
zprávě generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž v rámci šet-
ření energetického sektoru. Skupina 
ČEZ v tomto stanovisku vyvrátila 
výtky na její účet, a jak svědčí 
závěrečná zpráva o provedeném 
šetření z ledna tohoto roku, zdá se, 
že úspěšně. V září 2006 se SEA 
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eVropská charta práV 
spotřebitelů energie

Začátkem července zveřejnila 
Evropská komise návrh Evropské 
charty práv spotřebitelů energie, 
který slíbila předložit v lednovém 
energetickém balíčku. 

K návrhu charty vyhlásila Evropská 
komise veřejnou konzultaci, po je-
jímž ukončení by měla být na podzim 
tohoto roku publikována finální verze 
Evropské charty jakožto nezávaz-

ného dokumentu, který má stanovit 
práva spotřebitelů v oblastech do-
dávky elektřiny a plynu včetně smluv, 
informací, cen, vyřizování sporů 
a ochrany proti nekalým obchodním 
praktikám. 
Východiskem tohoto dokumentu je 
skutečnost, že spotřebitelé potřebují 
jasné informace, jež jim pomohou ve 
výběru mezi dodavateli, a potřebují 
ochranu před nekalými prodejními 
praktikami, jež by je nutily ke změně 
dodavatele nebo jež by takovou 
změnu dodavatele ztěžovaly. Komise 

stanovila čtyři základní cíle, na 
nichž by měla být budoucí charta 
založena: a) efektivnější ochrana 
slabších občanů, b) více informací 
spotřebitelům, c) méně papírování 
při změně dodavatele a d) ochrana 
zákazníků před nekalými prodejními 
praktikami. Návrh charty se zabývá 
zejména následujícími právy spo-
třebitelů: právo dostávat za úplatu 
pravidelné služby v oblasti elektřiny 
a plynu v předvídatelném rozsahu, 
právo bezplatně změnit dodavatele 
elektřiny a plynu, právo na uvedení 
taxativně stanovených informací ve 
smlouvě s dodavatelem energie, 
právo na informace o dodávkách 
energie, smluvních podmínkách, 
cenách a sazebnících, opatřeních na 
zvýšení energetické účinnosti a o pů-
vodu elektřiny a způsobu její výroby, 
právo na přiměřené, snadno a jasně 
porovnatelné a transparentní ceny, 
právo sociálně slabších občanů na 
sociální ceny, právo na jednodu-
ché a cenově příznivé vyřizování 
stížností v případě sporů a právo na 
ochranu před nekalými obchodními 
praktikami. 
Návrh charty je k dispozici k připo-
mínkám všech zainteresovaných 
stran na této adrese 

noVá VerZe programu 
energy star

Evropský parlament přijal no-
vou verzi nařízení o programu 
ENERGY STAR.

Toto nařízení po členských státech 
vyžaduje, aby aplikovaly kritéria 
účinnosti při zadávání veřejných 
zakázek na kancelářské přístroje. Je 
to poprvé, kdy se Rada, Evropský 
parlament a Komise shodly na tom, 
že při zadávání veřejných zakázek 
je třeba brát v úvahu účinnost. Zku-
šenosti z jiných zemí jako například 
z USA ukazují, že zadávání veřej-
ných zakázek může být mocným 
nástrojem k propagaci energetické 
účinnosti. V návaznosti na souhlad 
Evropského parlamentu by nařízení 
mělo být během léta přijato Radou.
Více informací o programu Energy 
star je k dispozici na této adrese  
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4. ZpráVa skupiny na 
Vysoké úroVni

V červnu vydala Skupina na vy-
soké úrovni pro hospodářskou 
soutěž, energetiku a životní pro-
středí, jejíž první zasedání se ko-
nalo v únoru 2006, svou čtvrtou 
zprávu. 

Zpráva se tentokrát zabývá udrži-
telností a konkurenceschopností 
evropských podniků ve světě 
s omezenými zdroji energie. Na 
základě této zprávy se Skupina na 
vysoké úrovni také rozhodla založit 
dvě ad hoc pracovní skupiny pro 
otázky související se změnami 
klimatu a pro otázky týkající se lepší 
regulace a konkurenceschopnosti. 
Činnost Skupiny by měla vyvrcholit 
na podzim v Bruselu na konferenci 
pořádané Evropskou komisí 27. lis-
topadu, jež nese tak trochu symbo-
licky název „Hospodářská soutěž, 
energetika a životní prostředí“. 
Celá zpráva a více informací k této 
konferenci je k dispozici na této 
adrese 

směrnice o kritické infrastruktuře

Evropský parlament schválil zprávu o návrhu směrnice o určování a označování evropské 
kritické infrastruktury. 

Evropského parlamentu navazuje 
na zasedání Evropské rady v červnu 
2004, na kterém Evropská rada po-
žádala Evropskou komisi o přípravu 
celkové strategie na ochranu kritické 
infrastruktury. Komise v návaznosti 
na toto zasedání přijala v listopadu 
2005 sdělení o Evropském programu 
ochrany kritické infrastruktury 
a v prosinci 2006 návrh směrnice 
o určování a označování evropské 

kritické infrastruktury a o posouzení 
potřeby zvýšit její ochranu v EU. Ev-
ropský parlament se k návrhu vyjá-
dřil kladně. Celá iniciativa vychází 
z teze, že v Evropské unii existuje 
několik kritických infrastruktur, jejichž 
narušení nebo zničení by postihlo 
dva či více členských států. Může se 
rovněž stát, že selhání kritické infra-
struktury v jednom členském státě 
způsobí účinky v jiném členském 
státě. Takové kritické infrastruktury 
s nadnárodním rozměrem by proto 
měly být určeny a označeny jako 
evropské kritické infrastruktury (ECI). 
To lze provést pouze prostřednictvím 
společného postupu pro určování 
ECI a pro posouzení potřeby zvýšit 
její ochranu. Vymezení toho, co 
je třeba považovat za kritickou 
infrastrukturu, je nicméně na úrovni 
evropských institucí a zainteresova-
ných průmyslových subjektů stále 
předmětem diskuse. 
Více informací naleznete na této 
adrese  
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Evropský parlament podporuje 
navrhovanou evropskou strategii 
k ochraně kritické infrastruktury 
proti teroristickým útokům, napří-
klad v oblastech energie, zdraví, 
komunikace nebo dopravy. Evropští 
poslanci se nicméně shodli na 
tom, že odpovědnost za ochranu 
kritické infrastruktury by měla zůstat 
především v rukou členských států 
a zainteresovaných subjektů. Zpráva 
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přehled žalob podaných u esd proti národním alokaČním plánům
V současné době je před Evropským soudním dvorem v Lucemburku projednáváno několik žalob proti národním alokačním 
plánům, resp. proti rozhodnutím Evropské komise o schválení či modifikaci návrhů NAP předložených členskými státy. 

nost US Steel také tvrdí, že sporné 
rozhodnutí je protiprávní, neboť bylo 
založeno na rigidním matematickém 
výpočtu, který byl učiněn závazným 
bez konzultace s veřejností. Další 
žalobou je žaloba britské společnosti 
Cemex UK Cement Ltd, ve které 
žalobkyně napadá to, že Komise 
schválila příliš malé množství povole-
nek pro továrnu žalobkyně v Rugby, 
což podle žalobkyně tuto továrnu 
protiprávně znevýhodňuje a omezuje 
svobodu usazování mateřské spo-
lečnosti žalobkyně Cemex España, 
neboť údajně stěžuje a činí méně 
atraktivním výkon základní svobody 
posledně jmenované, a spolu s vý-
sledným nadměrným přidělením 
povolenek konkurentům žalobkyně 
je státní podporou v rozporu s články 
87 a 88 ES. Poslední žalobou, kterou 
se tento článek zabývá, je žaloba 
německé společnosti Fels-Werke 
GmbH, kterou se tato společnost 
domáhá, aby Soudní dvůr zrušil 

rozhodnutí Komise o NAP oznáme-
ném Německem v rozsahu, v němž 
prohlašuje alokační záruky z prvního 
obchodovacího období, které jsou 
uvedeny v kapitole 6. 2. národního 
alokačního plánu Německa, za 
neslučitelné se směrnicí 2003/87/ES, 
neboť podle žalobkyně nepředstavují 

alokační záruky pro nová zařízení, 
které kritizuje Komise, státní podpory 
ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES. Ve všech 
třech výše uvedených řízeních pro-
bíhá v současné době před Soudním 
dvorem písemná část řízení. 
Více informací naleznete na této 
adrese 

Kromě žaloby Slovenska z února 
tohoto roku proti rozhodnutí Komise 
týkajícího se národního alokačního 
plánu přidělování povolenek na 
emise skleníkových plynů ozná-
meného Slovenskou republikou 
v souladu se směrnicí 2003/87/ES 
a žaloby České republiky proti totož-
nému rozhodnutí vydanému proti ČR 
podané začátkem června se jedná 
o řadu žalob podaných soukromými 
společnostmi ve věci slovenského, 
britského a německého NAP. Jde 
například o žalobu podanou společ-
ností US Steel Košice, s.r.o. proti roz-
hodnutí Evropské komise týkajícího 
se slovenského NAP, založenou na 
tom, že toto rozhodnutí je protiprávní, 
neboť Komise provedla zcela nezá-
vislý výpočet příslušných celkových 
emisí na Slovensku a učinila toto 
závazným pro Slovenskou republiku 
a také si přisvojila pravomoc člen-
ských států, založenou na článcích 9 
a 11 směrnice 2003/87/ES. Společ-

 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU

obsah    energetická politika EU    energetika v Evropě a ve světě    zprávy v rámci Skupiny ČEZ        evropské zajímavosti    kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

www.curia.europa.eu


 evropské zajímavosti a zprávy

VytVoření skupiny pro 
jadernou beZpečnost

Evropská komise 17. července 
rozhodla o založení „High Level 
Group“ (HLG) pro jadernou bez-
pečnost a nakládání s odpadem.

Vznik HLG podpořila i Evropská 
rada na svém březnovém jednání. 
Úkolem tohoto pracovního tělesa 
nejvyšší úrovně bude přispívat ke 
sjednocení evropského pohledu na 
bezpečnost jaderných zařízení a ke 
spolupráci při hledání co nejlepších 
řešení jak z pohledu států, které ja-
derné elektrárny provozují, tak států 

„nenukleárních“. HLG bude též hledat 
cesty, jak zvyšovat důvěru veřejnosti 
v jaderné technologie a jejich využí-
vání. Jak napovídá sám název, jako 
jeden ze zásadních problémů vidí 
EU v nakládání s vyhořelým palivem, 
jemuž se má HLG speciálně věnovat. 
Informaci o vytvoření HLG provázela 
zmínka o Evropském jaderném 
fóru – HLG by měla s novým fórem 
úzce spolupracovat. Komise tedy 
nyní prakticky potvrdila, že v činnosti 
obou útvarů nevidí nežádoucí dupli-
city a že se naopak mohou vhodně 
doplňovat. 
Informace o HLG viz  

jmenoVání koordinátorů 
pro energetické projekty

Výbor Evropského parlamentu 
pro průmysl, výzkum a energetiku 
(ITRE) schválil čtyři Evropskou ko-
misí navržené koordinátory. 

Jejich úkolem bude monitorovat 
vývoj v realizaci klíčových ener-
getických projektů v EU a přispět 
tak k jejich včasnému a zdárnému 
dokončení. Koordinátoři by měli re-
alizátorům projektů přispět svou od-
bornou erudicí v podobě praktických 
doporučení a „strategické podpory“. 
Nejde o žádná „malá“ jména: např. 
dohled na projektem energetického 
propojení mezi Španělskem a Fran-
cií byl svěřen bývalému komisaři pro 
hospodářskou soutěž Mario Mon-
timu; jistě se zde osvědčí jeho pří-
slovečná důslednost. Němec Georg 
Wilhelm Adamowitsch, bývalý spol-
kový ministr hospodářství, bude mít 
na starosti projekt rozvoje pobřežní 
větrné energetiky. Projekt nové ener-
getické trasy v severní Evropě bude 
sledovat polský vědec Wladislaw Mi-
elczarski a bývalý nizozemský ministr 
Jozias van Aartsen má dohlédnout 
na realizaci plynovodu Nabucco.

komisař piebalgs 
o diVerZifikaci 
energetických Zdrojů

Na konferenci o záměru výstavby 
trans-saharského plynovodu 
z Nigérie do Evropy přednesl 
8. července hlavní projev Andris 
Piebalgs. 

Zdůraznil význam aktuální spolu-
práce na bázi Euromedu a připra-
vovaného energetického partnerství 
EU a Afriky a roli těchto aktivit ve 
snaze EU diverzifikovat zdroje 
energií. 
Pokud jde o vlastní plynovod, který 
by měl Evropě zpřístupnit ložiska 
plynu v Nigérii, komisař upozornil na 
nezbytnost posoudit rozsah zásob, 
proveditelnost projektu a geopolitický 
vývoj v regionu. Plynovod by měl to-
tiž vést přes území Nigeru a Alžírska. 
Objem zásob se odhaduje na 5 trili-
onů kubických metrů, což je objem 
blízký 10–leté spotřebě v EU.
Více na adrese 
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Shodli se na tom na konci června 
v Lucemburku ministři životního 
prostředí Evropské unie v rámci 
přípravy pravidel obchodování 
s povolenkami pro období po roce 
2012 na zasedání Rady pro životní 
prostředí. 
Ministři životního prostředí dopo-
ručili Evropské komisi, aby zvážila 
větší podíl aukcí. Jako možnou 
cestu navrhují stanovení minimál-
ního podílu dražených povolenek 
na jejich celkovém počtu. Evrop-
ská komise přezkoumává nynější 
pravidla pro obchod s povolenkami, 
která budou platit do roku 2012. 
Do konce roku by měla navrhnout 
změny v systému pro další období. 
Ministři životního prostředí se také 
shodli, že do obchodování by měla 
být zahrnuta i letecká doprava. 
Potvrdili tak rozhodnutí ministrů 
dopravy ze začátku června. Proti 
tomuto kroku se důrazně stavějí 
letecké společnosti i země mimo 
EU, například USA, jichž by se na-

řízení také dotýkalo. Schůzka také 
potvrdila, že Evropská unie bude 
brát v úvahu situaci jednotlivých 
zemí při rozhodování o jejich po-
dílu na snižování emisí, k němuž 
se EU zavázala. 
Úplné znění závěrů Rady lze nalézt 
na adrese 

5. čerVence se konala společná 
tisková konference komisaře pro 
energetiku Piebalgse a komisařky 
Megleny Kunevy (ochrana spotřebi-
tele), věnovaná právům spotřebitelů 
energií (viz též článek na stejné téma 
v tomto vydání bulletinu).

12. čerVence diskutoval Evrop-
ský hospodářský a sociální výbor, 
poradní sbor institucí EU, otázky 
„definice“ energetické politiky EU 
v kontextu lisabonské strategie.

13. čerVence Evropská komise 
uzavřela hodnocení dodatků k pěti 
Národním alokačním plánům pro 
emise CO2, a sice NAP Irska, Lotyš-
ska, Litvy, Lucemburska a Švédska. 
Švédské dodatky schváleny nebyly, 
v případě Irska a Lotyšska Komise 
souhlasila s navýšením celkového 
objemu povolenek při určitých změ-
nách struktury NAP.

18. čerVence schválila Evropská 
komise další Národní alokační plán 
pro emise CO2 na období 2008–12, 
a sice kyperský. Původní požadavek 
Kypru na objem povolenek byl zkrá-
cen o 23  %.

20.–21.čerVence se na neformál-
ním jednání sešli ministři EU pro 
konkurenceschopnost; diskuse 
se mj. týkala průmyslové politiky 
v kontextu vývoje světového klimatu 
a energetické závislosti.

24.–25. Září se bude konat v po-
řadí již 14. setkání politiků a expertů 
v rámci Florentského fóra pro vnitřní 
trh v energetice.

 kalendář událostí v oblasti energetiky

ministři žiVotního prostředí podporují dražby 
poVolenek

Emisní povolenky by se měly dražit v mnohem větší míře 
než nyní. 
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 o čem se mluví

role of electricity
Jedním z nejzajímavějších projektů tohoto roku v sektoru energetiky je projekt evropského energetického sdružení 
Eurelectric „Role elektřiny“ (Role of electricity). 

zdroje energie, modelu zaměřeného 
na větší využívání jaderné energie 
a zachycování a skladování uhlíku 
(CCS) a modelu Role elektřiny. Zá-
kladní model vychází ze současné 
energetické politiky a koncepce, 
přičemž nebere v úvahu další využí-
vání jaderné energie a CCS. Model 
spočívající na energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojích energie se 
věnuje pouze těmto oblastem. Třetí 
model se zabývá variantou dalšího 
využívání jaderné energie a využí-
vání CCS. Model Role elektřiny pak 
provádí analýzu budoucího stavu 
za využití všech dostupných zdrojů 
energie současně při respektování 
kritérií energetické účinnosti – je 
tedy založen na širokém portfoliu 
zdrojů (vyvážený energetický mix). 
Na základě podrobných analýz, 
zkoušek a modelů dochází finální 
zpráva projektu k závěru, že právě 
tomuto posledně uvedenému mo-
delu by se energetická budoucnost 

měla věnovat, neboť přináší stabilní 
náklady, stabilní cenu CO2 , stabilní 
cenu elektřiny na velkoobchodním 
trhu a snižuje závislost EU na dovo-
zech. Ostatní scénáře nedosahují 
požadovaných výsledků. Klíčovým 
faktorem je snaha významně omezo-
vat emise CO2. Snížení emisí využí-
váním obnovitelných zdrojů nebude 
dostatečné a tak bude nutno využít 
buď technologii CCS nebo jaderné 
elektrárny a nebo mix obou technolo-
gií. Vyšší využití technologií CCS se 
může negativně promítnout v ceně 
elektřiny. Sdružení Eurelectric před-
ložilo celý projekt Evropské komisi, 
pro kterou dle slov komisaře Andrise 
Piebalgse představuje tato studie 
cenný vklad do diskuse o energe-
tické politice. 
Projekt je k dispozici na této 
 adrese 

Tento projekt byl zahájen na konci 
roku 2005 a jeho účelem bylo 
vypracovat odbornou a nezávislou 
analýzu, jakou úlohu bude elektřina 
v budoucnu hrát při naplňování 
současných výzev spočívajících 
v podstatném snižování skleníko-
vých plynů za současného zajištění 
bezpečnosti dodávek energie, za 
existence volné hospodářské sou-
těže a přiměřených nákladů pro 
hospodářství. Projekt byl vypracován 
v rámci sdružení Eurelectric ve spo-
lupráci s Univerzitou v Lovaňi, která 
se zabývala stranou poptávky, VGB 
Powertech, které se zabývalo stra-
nou nabídky, a Aténskou univerzitou, 
která za pomoci McKinsey & Com-
pany zpracovala finální zprávu pro-
jektu. Projekt zkoumá různé modely 
nabídky a poptávky do roku 2050, 
resp. do roku 2030, prostřednic-
tvím několika scénářů – základního 
modelu, modelu zaměřeného na 
energetickou účinnost a obnovitelné 
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