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třebaže se blíží Vánoce, energetika 
nepřestává být předmětem diskusí, 
jednání a nejrůznějších konferencí 
na evropské i světové úrovni. Kon-
cem listopadu zasedalo první Ev-
ropské jaderné fórum, část evrop-
ských poslanců vydala deklaraci na 
podporu většího využívání jaderné 
energie, Evropská komise rozhodla 
o pokračování či zastavení řízení pro 
nesplnění povinností v oblasti ener-
getiky proti některým členským stá-
tům EU, zasedala Rada ministrů pro 
energetiku EU – to jsou jen hlavní 
události v odvětví energetiky v po-
slední době. V rámci diskuse o tře-
tím liberalizačním balíčku se kromě 
vlastnického unbundlingu či nezávis-
lého provozovatele sítí objevilo nové, 
třetí, řešení – vlastnický unbundling 
se zachováním minoritního podílu 
v rámci vertikálně integrované sku-
piny. Francie a Německo krom toho 
přislíbily předložení další „lepší“ va-
rianty. Stále probíhá živá diskuse 
o připravovaném lednovém balíčku 
Evropské komise v oblasti obnovitel-
ných zdrojů energie (OZE), obchodo-
vání s povolenkami na emise sklení-
kových plynů (EU ETS) a technologie 

zachycování a ukládání uhlíku (CCS). 
23. ledna by měl být tento další „balí-
ček“ Evropské komise schválen ko-
legiem a publikován. Evropská ko-
mise již naznačila, jak hodlá rozdělit 
cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů 
energie mezi členské státy – zdá se, 
že všem státům zvýší jejich stáva-
jící procentuelní podíl o 5,75 % a zbý-
vající procenta pro dosažení dva-
cetiprocentní hranice rozdělí podle 
hrubého domácího produktu jednot-
livých států. Evropská komise rov-
něž publikovala svůj Strategický plán 
pro energetické technologie. Svou 
činnost ukončila Skupina na vysoké 
úrovni pro konkurenceschopnost, 
energetiku a životní prostředí. Bližší 
informace se v tomto čísle dozvíte 
též o zasedání Světového energetic-
kého kongresu, směrnici o nekalých 
obchodních praktikách či o povolení 
jaderné elektrárny v bulharském Be-
lene. Vzhledem k tomu, že toto číslo 
Bulletinu je letošním posledním čís-
lem, chceme Vám popřát šťastné, 
klidné a veselé Vánoce plné energie
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 energetická politika Evropské unie

Rada pRo eneRgetiku eu

3. prosince zasedala Rada minis-
trů EU pro energetiku. Jedním 
z klíčových témat zasedání byl 
třetí liberalizační balíček. 

V souladu s očekáváními však mezi 
členskými státy nedošlo v žádné 
z klíčových otázek ke shodě. Dle 
tiskové zprávy Generálního ředitel-
ství pro energetiku Evropské komise 
bylo nicméně dosaženo „určitého 
pokroku“ v jednání s členskými 
státy, pokud jde o klíčový návrh na 
provedení vlastnického unbundlingu. 
K jednomyslnému odsouhlasení 
návrhu všemi státy nicméně nedošlo. 
Portugalské předsednictví během 
zasedání Rady představilo Zprávu 
o pokroku, ve které je, pokud jde 
o vlastnický unbundling, uvedeno, 
že „značný počet států souhlasí 
s vlastnickým unbundlingem, za-

tímco jiné státy si kladou otázku 
ohledně proporcionality vlastnického 
unbundlingu či zřízení nezávislého 
systémového operátora, tak jak 
jsou navrženy Evropskou komisí“. 
Hlavními oponenty návrhu zůstává 
Francie, Německo a několik menších 
členských států (Rakousko, Kypr, 
Lucembursko, aj.). Zpráva proto na-
vrhuje třetí variantu k diskusi – vlast-
nický unbundling se zachováním 
minoritního podílu po určitou dobu. 
Členské státy jsou současně ve 
zprávě vyzvány k předložení dalších 
konstruktivních řešení, o kterých se 
mluví zejména ve francouzských 
a německých kruzích. O osudu 
balíčku se tak bude rozhodovat až 
v příštím roce a o datu jeho přijetí 
lze jen spekulovat. V Evropském 
parlamentu již byli k jednotlivým té-
matům balíčku jmenováni zpravodaji 
(Renato Brunetta, La Russa, Eluned 
Morgan, Atanas Paparizov, Alejo Vi-
dal-Quadras) a zahájena konzultace, 
která bude trvat až do jara příštího 
roku. Rada ministrů krom toho na 
svém zasedání podpořila Strategický 
plán pro energetické technologie 
publikovaný 22. listopadu Evropskou 
komisí. 
Více informací viz  

budou bohatší státy 
Více přispíVat na plnění 
enViRonmentálních 
záVazků?

Podle zpráv ze struktur Evropské 
komise by měly členské státy při-
spívat na dosažení cílů EU v ob-
lasti podílu obnovitelných zdrojů 
různou měrou v závislosti na 
svém ekonomickém stavu. 

Nástrojem, jakým by toto pravidlo 
mělo být uplatněno, je částečné 
svázání podílu obnovitelných zdrojů 
energie členských států s výší jejich 
hrubého domácího produktu. Podle 
informací z Evropské komise by se 
měl tento mechanismus uplatnit 
u cca ½ celkového závazku: všechny 
státy by měly rovným dílem přispět 
k navýšení současné úrovně využití 
OZE o 5,75% bodů bez ohledu na 
svůj současný podíl OZE na výrobě 
energie; dalších 5,75% bodů by pak 
bylo přiděleno podle kalkulace od-
vozené z úrovně hrubého domácího 
produktu. Taková je podle úředníků 
Komise současná představa. Finální 
návrh bude ovšem k dispozici nej-
dříve v lednu 2008. 
Dále viz  

eVRopští poslanci k jádRu

22. listopadu podepsalo 
56 poslanců Evropského 
parlamentu společné prohlášení 
na podporu využívání jaderné 
energie. 

Toto prohlášení, nazvané „Jaderná 
energie – součást nízkouhlíkové 
energetické budoucnosti“, bylo 
iniciováno energetickými sdruženími 
FORATOM, BUSINESSEUROPE, 
EURELECTRIC a IFIEC Europe. 
Prohlášení vyjadřuje politickou 
podporu „optimálnímu využívání stá-
vajících jaderných kapacit a výstavbě 
nových jaderných elektráren tak, 
aby byla uspokojena poptávka po 
elektřině v budoucnu“. Dle dotčených 
evropských poslanců by jádro mělo 
hrát klíčovou úlohu „při snižování 
emisí, boji proti klimatu a zajištění 
dodávek elektřiny za rozumné ceny 
a evropští političtí leadeři by tuto 
úlohu jádra měli explicitně uznat 
a podpořit“. V současné době je 
prostřednictvím jádra zabráněno 720 
milionům tun emisí CO2. 
Text deklarace viz  

obsah        energetika v Evropě a ve světě    právní předpisy EU    evropské zajímavosti    kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví     novoroční přání

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1835&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKL2241148420071122
http://www.foratom.org/dmdocuments/MepDeclarationSign.pdf


 energetická politika Evropské unie

stRategický plán pRo 
eneRgetické technologie

Evropská komise koncem 
listopadu publikovala svůj 
Strategický plán pro energetické 
technologie.

Sdělení Evropské komise stanoví 
ambiciózní cíle, když stanoví se-
znam technologických výzev pro 
EU v nejbližších 10 letech. Podle 
komisaře pro energetiku Andrise 
Piebalgse „si energetická politika 
pro Evropu žádá novou průmyslo-
vou revoluci. Podobně jako všechny 
průmyslové revoluce i tato bude vy-
cházet z vyspělých technologií a je 
nejvyšší čas převést naši politickou 
vizi do konkrétních činů. Rozhod-
nutí přijatá během příštích 10 až 
15 let budou mít vážné důsledky 
pro zabezpečování energie, pro 
klimatické změny a pro hospodář-
ský růst a vytváření pracovních míst 
v Evropě. Zůstaneme-li pozadu ve 
stále intenzivnějším celosvětovém 
boji o získání trhů s nízkouhlíko-
vými technologiemi, riskujeme, že 
budeme našich cílů dosahovat s do-
váženými technologiemi“. Konkrétně 
Evropská komise navrhla zřízení 

Evropské pracovní skupiny k otáz-
kám strategických energetických 
technologií, která bude složena 
z vysokých zástupců členských 
států. Dalším návrhem je pořádání 
Evropského energetického techno-
logického summitu v první polovině 
roku 2009, založení evropských 
průmyslových iniciativ formou PPP 
či společného postupu členských 
států. Mezi tyto iniciativy patří Ev-
ropská větrná iniciativa, Evropská 
solární iniciativa, Evropská iniciativa 
pro CCS, pro problematiku sítí a ja-
derné fúze. Pokud jde o financování 
výzkumu, sdělení uvádí, že „je zá-
sadní, aby výzkum a vývoj nezůstal 
v boji proti změnám klimatu a snaze 
o menší energetickou závislost EU 
pozadu“. Konkrétní návrhy však ve 
sdělení chybí – v oblasti zachyco-
vání a ukládání uhlíku je zde pouze 
příslib sdělení o financování této 
technologie během příštího roku. 
Konkrétní kroky tak lze očekávat až 
v průběhu příštího roku. 
Více informací viz 

Finální zpRáVa hlg

Skupina na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost, energe-
tiku a životní prostředí (HLG) vy-
dala svou finální zprávu. 

Tato, v pořadí pátá zpráva, sku-
piny na vysoké úrovni založené 
28. února 2006 se věnuje sou-
časným výzvám Evropské unie 
v oblasti energetiky a životního 
prostředí – boji proti klimatu, lepší 
regulaci a také zapojení průmyslu 
do plnění ambiciózních cílů stano-
vených na evropské úrovni. Mezi 
hlavními doporučeními po roce 
2012 zpráva uvádí stanovení sekto-
rových cílů, odstranění administra-

tivních překážek pro nové investice 
a intenzivnější mezinárodní spo-
lupráci. Zpráva byla prezentována 
na konferenci konané 27. listopadu 
v Bruselu za účasti komisaře pro 
energetiku Andrise Piebalgse, na 
níž byla činnost této skupiny ukon-
čena. 
Zpráva viz  
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http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/hlg_en.htm#re


vnější energetická politika eu
Na základě závěrů jarní Evropské rady si Evropská unie stanovila jasné priority pro období let 2007 až 2009 směřující 
k vytvoření efektivní evropské vnější energetické politiky. 

o spolupráci v oblasti Černého moře 
jako výrobního a tranzitního regionu 
strategického významu pro diverzi-
fikaci dodávek energie do EU. Další 
klíčovou oblastí pro energetickou 
bezpečnost EU je oblast střední 
Asie vzhledem k významným zdro-
jům energie v tomto regionu. Ener-
getika byla proto označena jako 
jeden ze sektorů prohloubené spolu-
práce v červnovém sdělení „EU 
a střední Asie: Strategie pro nové 
partnerství“. Pokud jde o Rusko, 
na summitu v portugalské Mafře 
byla přijata dohoda o společném 
mechanismu pro případ přerušení 
dodávek ropy a plynu do EU. Di-
alog pokračuje taktéž v rámci tří 
nově vzniklých tématických skupin 
o energetické strategii, rozvoji trhů 
s energiemi a energetické účinnosti. 
Energetika je rovněž součástí Ev-
ropské politiky sousedství. Evropská 
komise si v tomto ohledu nechala 
zpracovat analýzu všech existujících 
úprav vztahů v oblasti energetiky 

se třetími zeměmi, regiony a orgány 
v dotčeném regionu. Evropsko.
středomořské partnerství podporuje 
regionální snahy přijmout harmoni-
zovaný právní a regulatorní rámec 
prostřednictvím takových iniciativ 
jako je integrace trhů s elektřinou 
v zemích Maghrebu a spolupráce 
energetických regulačních úřadů. 
Pokračuje též implementace Me-
moranda o porozumění z prosince 
2005 o energetice mezi EU a Ukra-
jinou. Druhá zpráva o pokroku ze 
září tohoto roku zdůraznila dohodu 
o podmínkách společného posuzo-
vání jaderné bezpečnosti v ukra-
jinských jaderných elektrárnách 
na úrovni Evropské komise, IAEA 
a Ukrajiny. Ukrajina a Moldavsko 
jsou v současné době pozorovateli 
v rámci Energetického společen-
ství a je posuzováno jejich členství. 
Společná prohlášení o spolupráci 
v oblasti energetiky byla podepsána 
mezi Evropskou komisí a Marokem 
a Jordánskem Jednání pokračují též 

V tomto článku uvádíme přehled 
konkrétních kroků, které k naplnění 
těchto priorit podnikla Evropská 
komise. 10. května tohoto roku tak 
byla založena Síť korespondentů 
v oblasti energetické bezpečnosti 
složená ze zástupců Evropské ko-
mise, sekretariátu Rady a členských 
států EU. Hlavním cílem tohoto 
uskupení je předávání informací 
o případných přerušení dodávek, 
vnějších hrozbách a energetické 
bezpečnosti EU obecně. V dubnu 
vydala Evropská komise sdělení 

s Alžírskem a Egyptem. Vzhledem 
k významu Středního východu z dů-
vodu jeho zásob plynu a ropy, jakož 
i potenciálu v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie se aktivita Evropské 
unie soustředila rovněž na tuto ob-
last. Ze vzdálenějších partnerů byla 
rovněž navázána spolupráce mezi 
EU a Brazílií v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie, nízkouhlíkových 
technologií obecně a zvyšování 
energetické účinnosti. 
Více informací viz  

 energetická politika Evropské unie
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http://ec.europa.eu/external_relations/g7_g8/intro/index.htm


sVětoVý eneRgetický 
kongRes

V půlce listopadu se v Římě konal 
20. Světový energetický kongres 
pořádaný každoročně Světovou 
energetickou radou (WEC). 

Zasedání WEC se v Římě kromě 
zástupců významných světo-
vých energetických společností, 
ekonomických analytiků a zástupců 
akademické sféry zúčastnili i vr-
cholní představitelé členských států, 
Evropské komise a Světové ob-

chodní organizace – italský premiér 
Romano Prodi, předseda Evropské 
komise José Manuel Barroso, 
evropský komisař pro energetiku 
Andris Piebalgs a generální ředitel 
Světové obchodní organizace 
Pascal Lamy. Mezi závěry kongresu 
zazněly výzvy k intenzivnější spo-
lupráci mezi průmyslovou a státní 
sférou, ke stanovení rámce pro 
snižování emisí zajišťujícího stabilní 
cenu uhlíku, k větším investicím do 
vědy a výzkumu využívání nových 
technologií a též k širšímu využívání 
jaderné energie jako jednoho 
z nízkoemisních zdrojů. Příští svě-
tový energetický kongres se bude 
konat v roce 2010 v kanadském 
Montrealu. 
Závěry kongresu viz  

eib podpoRuje eneRgetiku  
 V itálii

Italská Eni a Evropská Inves-
tiční Banka (EIB) podepsaly 
smlouvu na podporu stavby ropo-
vodu Transmed a nové elektrárny 
u města Ferrari. 

Dohoda, podepsaná v Miláně, zajistí 
energetické společnosti Eni úvěr ve 
výši 200 milionů EUR na spolufinan-
cování stavby elektrárny s kombino-
vaným cyklem a 185 milionů EUR 
na projekt ropovodu, kterým by měl 
proudit zemní plyn z Alžírska do 
Itálie přes Tunisko. Provoz ropovodu 
je jednou ze strategických priorit 
Evropské unie. Nová elektrárna by 
měla pomoci snížit závislost Itálie na 
importované elektřině a díky ekolo-
gickému provozu přispět ke zlepšení 
ovzduší v zemi. 
Další informace viz 

maRio monti a andRis 
piebalgs o eneRgetickém 
pRopojení španělska 
a FRancie

Evropský koordinátor M. Monti 
referoval komisaři Piebalgsovi 
o prvních výsledcích projektu vý-
stavby interkonektoru mezi Fran-
cií a Španělskem. 

Setkání proběhlo v rámci jednání 
Rady EU. Mario Monti uvedl, že 
i přes složitost jednání se projekt 
ubírá správnou cestou. Ujistil, že 
obě země si přejí najít pro všechny 
zúčastněné strany přijatelné řešení. 
Koordinátor se již sešel se španěl-
ským premiérem Zapaterem. Další 
schůzka – s francouzským premié-
rem – je na programu v nejbližších 
dnech. Očekává se také prvotní 
zpráva, obsahující výhody plynoucí 
z projektu a také návrhy pro obě 
strany. 
Více informací viz  

 energetika v Evropě a ve světě
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„bali“

Ve dnech 3. až 14. prosince 
se v indonéském Bali konala 
13. konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy o změně kli-
matu (COP13) a 3. jednání smluv-
ních stran Kjótského protokolu 
(MOP3). 

Hlavním cílem této 
konference bylo 
především zahájení 
vyjednávání o podobě 
budoucího závazku 
snižování emisí skle-
níkových plynů – po 
skončení platnosti 

Kjótského protokolu v roce 2012. 
Vzhledem ke komplexnosti celé pro-
blematiky a potřebě ratifikace nové 
smlouvy (nebo obdobné formy mezi-
národní dohody) před rokem 2012 je 
nyní nejvyšší čas zahájit meziná-
rodní jednání. Od konference na Bali 
se konkrétně očekávalo definování 
hlavních oblastí, které by budoucí 
smlouva měla pokrývat (opatření ke 
snižování emisí, adaptace na kli-
matickou změnu, otázky spojené se 
zaváděním nových technologií a fi-
nanční otázky). Klíčovým tématem 

prvního týdne jednání – diskusí na 
expertní úrovni předcházející high-
level segmentu, kterého se účastnili 
zástupci na úrovni ministrů – byla 
zejména potřeba kvantifikovaných 
cílů snížení emisí průmyslových 
zemí v rozsahu 25–40% do roku 
2020. Dalším zásadním tématem 
byla otázka spolupráce v oblasti 
technologií. Dle odhadů mezinárodní 
energetické agentury (IEA) budou 
v následující dekádě fosilní paliva 
stále dominantním zdrojem v celkové 
spotřebě primární energie (zhruba 
ve výši 72–81%) a nové technologie 
jako separace a ukládání CO2 jsou 
nedílnou součástí boje proti klima-
tické změně. Předmětem diskusí 
byly dále organizační a procedurální 
otázky k dosažení dohody, zahájení 
činnosti Adaptačního fondu, sni-
žování emisí v důsledku odlesňo-
vání a podrobnosti týkající se trhu 
s uhlíkem. Pozitivním signálem pro 
nadcházející vyjednávání o nové 
podobě „Kjóta“ byla ratifikace stáva-
jícího Protokolu Austrálií na začátku 
konference, de facto první oficiální 
akt nové australské vlády. 
Více informací o průběhu konfe-
rence a závěrech ze zasedání se 
dozvíte zde  

jadeRná elektRáRna 
V belene

Evropská komise 7. prosince 
schválila výstavbu jaderné elekt-
rárny v bulharském Belene. 

V souladu s články 41 až 44 Smlouvy 
o založení Evropského společenství 
pro atomovou energii (Euratom) tak 
Komise zaslala Bulharsku příznivou 
zprávu, když dospěla k tomu, že 
aspekty dotčené investice do nové 
jaderné elektrárny jsou v souladu 
s cíly uvedené smlouvy. Podmínkou 
schválení Komise bylo zejména to, 
že se bulharský investor, společnost 
NEK, zavázala ke zřízení fondu pro 
nakládaní s jaderným odpadem 
z elektrárny v budoucnu. Na základě 
této zprávy Komise může nyní bul-
harská strana zažádat o půjčku na 
základě smlouvy o Euratom. 
Více informací viz  

 energetika v Evropě a ve světě
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 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU

lisabonská smlouVa

27 členských států EU učinilo dů-
ležitý krok v procesu evropské 
integrace, když 13. prosince po-
depsalo Lisabonskou smlouvu. 

Podpis této nové smlouvy, která EU 
umožní reagovat na výzvy 21. sto-
letí, symbolizuje začátek nové fáze. 
Nová smlouva má občanům přinést 
další výhody a vyřešit institucio-
nální diskusi o další budoucnosti 
EU. Smlouva umožní, aby byl větší 
důraz kladen na otázky, které jsou 
pro občany zvláště důležité, jako je 
vytváření pracovních míst a růstu, 
energetika, změna klimatu a mig-
race. Po podpisu smlouvy hlavami 
členských států Evropská komise 
vyzvala členské státy, aby smlouvu 
ratifikovaly včas, a umožnily tak 

směRnice o nekalých 
obchodních pRaktikách

12. prosince uplynula členským 
státům lhůta pro provedení směr-
nice 2005/29/ES o nekalých ob-
chodních praktikách vůči spotře-
bitelům na vnitřním trhu. 

Tato směrnice sbližuje právní před-
pisy členských států o nekalých 
obchodních praktikách včetně kla-
mavé reklamy, jež přímo poškozují 
ekonomické zájmy spotřebitelů, a tím 
nepřímo poškozují ekonomické zá-
jmy oprávněných soutěžitelů. Jejím 
cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů 
v případě obchodních praktik, které 
přímo ovlivňují jejich rozhodnutí 
o obchodní transakci týkající se 
produktů. Směrnice tak také nepřímo 
chrání oprávněné podniky před 
soutěžiteli, kteří nedodržují pravidla 
hospodářskou soutěže. 
Znění směrnice viz  

VýzVa maďaRsku V oblasti 
Volného pohybu kapitálu

Evropská komise zahájila řízení 
proti Maďarsku z důvodu údaj-
ného omezení volného pohybu 
kapitálu. 

Maďarsku tak bylo zasláno formální 
upozornění týkající se maďarského 
zákona CXVI z tohoto roku, zvaného 
též „Lex MOL“, který dle Evropské 
komise může neoprávněně omezo-
vat volný pohyb kapitálu a svobodu 
usazování podniků tím, že zavádí 
nepřiměřené požadavky v případě 
nabídek na převzetí. Jestliže Ma-
ďarsko Evropské komisi dostatečně 
nezdůvodní přijetí výše uvedeného 
zákona, bude následovat druhá 
fáze řízení pro nesplnění povinnosti, 
tj. zaslání odůvodněného stanoviska 
a případně v případě neuznání odů-
vodnění předloženého Maďarskem 
následně – podání žaloby k Evrop-
skému soudnímu dvoru. 
Více informací viz  

její vstup v platnost dnem 1. ledna 
2009. Evropská komise rovněž 
spustila internetové stránky, které 
srozumitelně a přehledně vysvětlují 
politické inovace a institucionální 
reformy obsažené v nové smlouvě. 
Předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso řekl: „Tato smlouva 
je předělem v historii evropské inte-
grace. Lisabonská smlouva staví do 
středu evropského projektu občany. 
Po dlouhých šesti letech jednání 
můžeme upustit od institucionálních 
otázek a soustředit veškerou energii 
na dosahování konkrétních výsledků 
pro naše občany. Vyzývám členské 
státy, aby dostály svým závazkům 
a snažily se smlouvu ratifikovat co 
nejdříve, a umožnily tak její vstup 
v platnost dnem 1. ledna 2009.“ 
Více informací viz  
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Sdělení k plnění kyotSkého protokolu
V souladu s požadavky rozhodnutí EP a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu publikovala Evropská 
komise na konci listopadu 2007 sdělení o pokroku členských států v plnění kjótských cílů. 

2010 by celkové emise měly být při-
bližně o 10,7% pod úrovněmi základ-
ního roku, přičemž v EU–15 (členské 
státy EU do roku 2004) se odhaduje 
4% snížení, zatímco EU–12 (členské 
státy, které do Evropské unie vstou-
pily v roce 2004 nebo později) bude 
i přes očekávaný nárůst emisí po 
roce 2005 stále 29% pod úrovněmi 
roku 1990. V odhadech nejsou do-
sud zahrnuta rozhodnutí o jednotli-
vých alokačních plánech pro druhé 
obchodovací období (NAPII), která 
by měla přispět ke snížení emisí 
o cca 3,4%, resp. 2,6% v rámci 
EU–15, resp. EU–25. Zpráva nic-
méně upozorňuje na skutečnost, že 
dosavadní pokrok se v jednotlivých 
členských státech značně liší. V řadě 
zemí celkové emise za rok 2005 
naopak vzrostly (11 členských zemí). 
Ve 14 zemích byly naopak pod 
úrovní emisí z roku 1990. Celkově se 
snížilo i množství emisí na obyvatele, 
kde hlavním faktorem je výrazný 

pokles na počátku devadesátých 
let. V posledních letech nicméně 
došlo zejména v EU–12 k opačnému 
trendu a celkové emise na obyva-
tele mírně vzrostly. Energetika je 
největším přispěvatelem k celkovým 
emisím skleníkových plynů, v roce 
2005 zaznamenala 3% nárůst v po-
rovnání s rokem 1990. V absolutním 
měřítku zaznamenaly nejvyšší nárůst 
emise ze silniční dopravy; sektor 
zemědělství, odpadového hospodář-
ství a průmyslové procesy naopak 
snížení v porovnání s rokem 1990. 
Systém EU ETS pokrýval v roce 
2005 přibližně 40% celkových emisí 
CO2 (zhruba 2mld tun); průměrné 
snížení emisí ve schválených NAPII 
v porovnání s daty z roku 2005 je 7% 
a NAPII předpokládají využití asi 278 
mil CERs a ERUs , tj. 13,4% celko-
vých emisí. 
Více informací viz  

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

Dle odhadů splní Společenství cíle 
stanovené kjótským protokolem 
za předpokladu, že členské státy 
implementují všechna avizovaná 
dodatečná opatření a politiky. V roce 
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 evropské zajímavosti a zprávy

noVý plyn do eVRopy

18. listopadu byl zahájen 
provoz nového turecko-řeckého 
plynovodu. 

Plynovod bude přivádět plyn z Ázer-
bajdžánu a je součástí projektu 
nazvaného Southern European 
Gas Ring. Měl by Evropě částečně 
pomoci ve snižování závislosti 
na Rusku. Jeho kapacita, která 
v současné době činí 250 milionů 
kubických metrů za rok, by měla 
být ztrojnásobena poté, co dojde 
k rozšíření plynovodu do Itálie přes 
Jaderské moře. Jeho dokončení se 
plánuje v roce 2012. Projekt získal 
finanční a politickou podporu z EU 
a je také dalším důležitým milníkem 
ve vzájemném hospodářském sbli-
žování Řecka a Turecka. Turecko je 
též partnerem v plynovodu Nabucco, 
který by měl přivádět kaspický plyn 
do Bulharska, Rumunska, Maďarska 
a Rakouska přes Turecko. 
Více informací viz  

tRanspozice eneRgetického 
acquis communautaiRe 
V kandidátských zemích

Začátkem listopadu Evropská 
komise publikovala zprávy 
o pokroku při implementaci 
práva v kandidátských zemích do 
Evropské unie. 

O pokroku jednotlivých zemí obecně 
jsme Vás informovali v minulém 
čísle našeho Bulletinu – v tomto 
čísle se proto zabýváme konkrétněji 
transpozicí energetického acquis 
communautaire v těchto zemích. 
Podle zpráv Evropské komise do-
sáhlo největšího pokroku v oblasti 
energetiky ze tří formálních kandi-
dátských zemí (Turecko, Chorvatsko 
a Makedonie) Chorvatsko. Nicméně 

i v této zemi je třeba podniknout 
další kroky zejména v oblasti ener-
getické účinnosti. Určitého pokroku 
dosáhlo i Turecko, kde však chybí 
ucelený přístup k úpravě obnovitel-
ných zdrojů energie. V Makedonii je 
dle Evropské komise nejpalčivější 
otázka nezávislosti energetického 
regulačního úřadu. V pěti potenciál-
ních kandidátských zemích (Albánie, 
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Srbsko a Kosovo) je pokrok poma-
lejší zejména z důvodu nespolehli-
vých dodávek elektřiny a plynu do 
sítě a nedostatečného právního 
rámce. Nejhoršího stavu v oblasti 
energetického sektoru dosáhla 
v minulém období dle zprávy Albánie. 
S výjimkou Turecka, které má status 
pozorovatele, jsou všechny výše 
uvedené státy stranou Smlouvy 
o Energetickém Společenství, která 
ukládá, aby řádně implementovaly 
energetické acquis communautaire 
a otevřely své trhy pro průmyslové 
zákazníky k 1. lednu 2008 a pro 
domácnosti k 1. lednu 2015. 
Znění zpráv viz  

jednotný tRh pRo 21. století

20. listopadu přijala Evropská ko-
mise strategický balíček, jehož 
cílem je modernizovat jednotný 
trh. 

Základem tohoto balíčku je sdělení, 
nazvané „Jednotný trh pro Evropu 
v 21. století“, které dovršuje pře-
zkum, který byl zahájen v roce 2006, 
a mění „knihu o vizi“ z února 2007 na 
provozní soubor iniciativ, jež mají za 
úkol dát jednotnému trhu nový směr. 
Sdělení se opírá o pět pracovních 
dokumentů zabývajících se přehle-
dem úspěchů v minulosti, nástroji 
k modernizaci jednotného trhu, 
novou metodikou sledování trhu pro-
duktů a jednotlivých odvětví, vnějším 
rozměrem přezkumu jednotného trhu 
a iniciativami v oblasti maloobchod-
ních finančních služeb. V této sou-
vislosti bylo také schváleno sdělení 
o „Službách obecného zájmu, včetně 
sociálních služeb obecného zájmu: 
nový evropský závazek“. Obecným 
cílem balíčku je zajistit spotřebitelům 
větší užitek z jednotného trhu. 
Více informací viz  
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http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2007_en.htm
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 kalendář událostí v oblasti energetiky

27.listopadu vyzval francouzský 
prezident Nicolas Sarkozy v projevu 
na pekingské univerzitě Čínu k účasti 
na novém globálním paktu s cílem 
snížit emise skleníkových plynů do 
roku 2050 na polovinu. 
Podrobněji viz 

4.–6. pRosince proběhla v Berlíně 
za účasti ministrů z několika zemí EU 
a dalších významných hostů konfe-
rence zaměřená na větrnou energe-
tiku. Pořadatelem akce v kongreso-
vém centru Estrel byla společnost 
EWEA.
Bližší informace viz  

6. pRosince uvedla společnost 
Catalyst Consumer Services, že ceny 
prodeje energií ve Velké Británii mo-
hou v roce 2008 stoupnout až o 10  %. 
To by znamenalo zvýšení průměrného 
ročního výdaje britských domácností 
až o 1000 liber. 
Blíže viz 

7. pRosince zveřejnil server BBC 
News informaci, že evropští, američtí 
a japonští vědci zkoumají možnosti 
získávat energii prostřednictvím so-
lárních panelů umístěných na oběžné 
dráze Země. 
Blíže viz 

9. pRosince vyhlásili lídři států EU 
a afrických zemí zúčastněných na 
summitu EU-Afrika nové „strategické 
partnerství“, které vytyčuje hlavní 
oblasti spolupráce, mj. i v oblasti 
energetiky. 
Podrobnosti viz 

28. ledna je datem, do kterého lze 
zaslat Evropské komisi podněty a ná-
zory na otázky spojené s legislativní 
úpravou v oblasti přepravy radioaktiv-
ních materiálů. 
On-line dotazník a další informace jsou 
k dispozici na adrese 
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 o čem se mluví

evropSké jaderné fórum
Ve dnech 26. a 27. listopadu se v Bratislavě konalo první zasedání Evropského jaderného fóra 
(ENEF), jehož cílem je vedení objektivní, neideologické a transparentní diskuse o využívání 
jaderné energie. 

Zasedání tohoto fóra, k jehož vzniku 
dala podnět Evropská komise a které 
podpořilo březnové zasedání Evrop-
ské rady, se zúčastnilo přibližně 150 
účastníků z politické, průmyslové, 
odborné i nevládní sféry v čele s pre-
miéry České a Slovenské republiky 
Mirkem Topolánkem a Robertem 
Ficem a evropským komisařem pro 
energetiku Andrisem Piebalgsem. 

Svůj pozdrav zaslal účastníkům 
fóra i předseda Evropské Komise 
J. M. Barroso, který uvedl, že „v sou-
časné době stojíme na prahu třetí 
průmyslové revoluce: nízkouhlíkové 
epochy. Jaderná energie může 
sehrát svoji roli při hledání odpovědí 
na naše rostoucí obavy o zajištění 
dodávek energie a snížení emisí 
CO2. Není samozřejmě úkolem 
Evropské unie, aby rozhodovala za 
členské státy, zdají mají či nemají 
využívat jadernou energii. Ale 
můžeme značnou měrou přispět 
k diskuzi v oblastech, jako je výzkum 
a bezpečnost, a poskytnout plat-
formu pro otevřený dialog. Komise je 
připravena a ochotna pomoci zahájit 
transparentní diskuzi o jaderné ener-
gii a zajistit, aby veřejnost dostávala 
příslušné a spolehlivé informace 
o rozličných existujících variantách“. 
Po dvoudenním jednání se účastníci 
dohodli na založení tří pracovních 
skupin, které by se měly poprvé 
sejít v lednu příštího roku a zabývat 

se příležitostmi v oblasti jaderné 
energetiky (financování, technolo-
gie, nová výstavba), riziky jaderné 
energie (bezpečnost, nakládání 
s jaderným odpadem) a informova-
ností veřejnosti (veřejná akceptace 
využívání jaderné energie). Závěry 
ze zasedání pracovních skupin by 
se měly stát základem pro plán pro 
kontinuální rozvoj využívání jaderné 
energie v Evropské unii. Příští 
zasedání Evropského jaderného 
fóra se bude konat ve dnech 22. 
a 23. května 2008 v Praze a bude or-
ganizováno českou stranou. Jaderné 
fórum by mělo být rovněž poradním 
orgánem pro Evropskou komisi 
v otázkách jádra, investic, nových 
právních předpisů a výzkumu a vý-
voje. Úzce by mělo spolupracovat 
s dříve založenou Technologickou 
platformou v oblasti jádra (SNE-TP) 
a Skupinou na vysoké úrovni pro 
otázky bezpečnosti a nakládání s od-
padem (HLG). 
Více informací viz  

obsah    energetická politika EU    energetika v Evropě a ve světě    právní předpisy EU    evropské zajímavosti    kalendář událostí v oblasti energetiky         novoroční přání

http://www.foratom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=471&Itemid=1551


šťastné a Veselé Vánoce 

Vám přeje 

sekce eVRopská agenda, 
čez, a. s. 
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