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máme tu prosinec, blíží se nám 
Vánoce a konec roku už číhá 
za dveřmi. V Bruselu se však 
i v této radostné době velmi čile 
pracuje a diskutuje, přičemž jedno 
z nejžhavějších témat jsou závěry 
z Kodaňského summitu, kterého 
se účastnili zástupci ze 192 zemí 
i zástupci největších znečišťovatelů 
planety – USA, Číny a Indie – jenž 
produkují polovinu světových 
emisí. Tomuto tématu se blíže 
věnujeme v rubrice Energetická 
politika Evropské unie, nicméně 
bohužel tento bulletin uzavíráme 
ještě před skončením Kodaňského 

summitu – přesto ale věříme, že 
se na jeho výsledky budete těšit 
v lednovém čísle. Mimo jiné se 
také věnujeme opět i světovému 
energetickému dění, jakož 
i pravidelnému kalendáriu.  
Tímto posledním číslem Bulletinu 
za letošní rok bych Vám ráda 
poděkovala za kladné ohlasy 
a popřála Vám jménem celého 
útvaru Evropská agenda ČEZ, a. s. 
krásné bílé a hlavně šťastné 
a veselé Vánoce plné energie 
a hodně štěstí a úspěchů do 
Nového roku 
 
 Zuzana Krejčiříková

Bulletin je šířen pouze v elektronické podobě a bezplatně | Texty a informace obsažené v tomto bulletinu jsou považovány za zdroj informací v rámci Skupiny ČEZ a širší veřejnosti. Rozmnožování těchto informací a textů je povoleno za podmínky, že je uveden jejich zdroj. 
Informace a texty vychází z údajů dostupných v době vydání tohoto bulletinu. Evropská agenda neručí za správnost a úplnost informací. Obrázky použité v tomto bulletinu pochází z audiovizuální knihovny Evropské komise.
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boj proti změně klimatu 

Dlouho očekávaná mezinárodní 
konference Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu (COP15) a sou-
běžné jednání stran Kjótského 
protokolu (COP/MOP), která se le-
tos koná v dánské Kodani, nebyla 
ukončena před uzávěrkou našeho 
posledního letošního čísla; nepři-
nášíme tedy její závěry, ale pouze 
jeden z pohledů na pocity a oče-
kávání před jejím zahájením. 
Závěry summitu, reakce hlavních 
aktérů a dopady na sektor průmys

jsme Vás již na stránkách bulleti-
nu informovali. 

Plán byl navržen Evropskou komisí 
v listopadu 2008 v reakci na hos po
dář skou krizi – s cílem ochránit a za
chovat pracovní příležitosti a kupní 
sílu a podpořit infrastrukturu a tvor
bu nových pracovních míst v oblasti 
nízkoemisních sektorů budoucnosti 
a zároveň urychlit implementaci cílů 
EU (20–20–20 do roku 2020). 
Plán byl následně konkretizován 
v nařízení (ES) 663/2009 Evropské
ho parlamentu a Rady. Nyní přináší
me stručnou aktualizaci v souvislos
ti s dalším milníkem v nastaveném 
harmonogramu, kterým je schvále
ní projektů ve dvou podprogramech 
plánu – projektů zaměřených na vě
trnou energii na moři (offshore wind 
energy, OWE) a projektů na separaci 
a ukládání uhlíku (CCS technologie) 
dne 9. prosince 2009. Z celkového 
rozpočtu pro EEPR (3,98 mld. EUR) 
je pro tyto dva podprogramy určeno 
celkem 40  % (14  % pro OWE, 26  % 
pro CCS), přičemž rozhodnutí dále 
stanovuje, že podpora OWE může 
být maximálně ve výši 50  % způsobi
lých nákladů, pro CCS to je 80  %. 
Pro jednotlivé podprogramy byla 
vytvořena specifická kritéria pro 

výběr projektů (podrobněji viz: ). 
Na základě těchto kritérií a  souladu 
s platným rozhodnutím  schválila 
Komise celkem 15 projektů – 
1 mld. EUR na šest projektů zachy
cování a ukládání CO2 (CCS) 
a 565 mil. EUR na devět projektů 
výroby elektřiny pomocí větrné ener
gie na moři. 
Více viz:  a dále na: 

obaVa o dodáVky plynu 
V zimě

Koordinační skupina pro plyn dis-
kutovala v půli prosince výhled 
dodávek plynu a připravenost EU 
na krizovou situaci. 

Skupina, ve které zasedají zástupci 
všech členských států EU, národních 
regulátorů, organizací representují
cích plynařské odvětví a spotřebitele 
a předsedá jí Evropská komise, dis
kutovala s ruskou společností Ga
zprom výhled nabídky a poptávky po 
plynu a také investiční strategii fir
my – jak v Rusku tak v Evropské unii. 
Během setkání také došlo na výmě
nu názorů s ukrajinskou společností 
Naftogaz ohledně tranzitu ruského 
plynu přes Ukrajinu a výhledu na 

lu a především energetiky Vám při
neseme v některém z prvních čísel 
našeho bulletinu v příštím roce. Po
dle průzkumu Eurobarometru, které
ho se v období od září do října 2009 
účastnilo více než 400 tisíc občanů 
EU z 27 členských zemí, považu
je 63  % respondentů změnu klima
tu za velmi vážný problém, 24  % za 
celkem vážný problém. Na druhém 
konci spektra je 10  % obyvatel, kteří 
tento fenomén za problém nepova
žují; 3  % odpověděli, že neví. Více 
než změnou klimatu se lidé cítí ohro
ženi chudobou. V této souvislosti je 
zajímavé, že zhruba 2/3 dotázaných 
se domnívají, že opatření na ochra
nu klimatu mohou posílit ekonomic
kou konkurenceschopnost EU. Tento 
názor přitom ještě v březnu 2008 za
stávalo jen 58  % dotázaných. 
Bližší informace viz  nebo – po
drobnější výsledky průzkumu – 

Výběr projektů 
V rámci  plánu eu pro 
hospodářskou obnoVu

O Evropském plánu hospodář-
ské obnovy (European Energy 
Programme for Recovery, EEPR) 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/543&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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zimu 2009/2010. Pochopitelným 
důvodem této aktivity je obava 
z opakování loňské plynové krize. 
Skupina se zaměřila především na 
opatření k zajištění dodávky plynu 
chráněným zákazníkům v zemích 

střední a jihovýchodní Evropy, kteří 
byli lednovou krizí postiženi nejvíce. 
Dále se členové skupiny zabývali 
vývojem infrastruktury v EU a aspek
ty bezpečnosti dodávek, o kterých by 
měl pojednávat desetiletý plán roz
voje infrastruktury v EU, připravova
ný ve spolupráci ENTSOG a ER
GEG. Skupina dále pokračovala ve 
zkoumání různých scénářů možného 
přerušení dodávek na regionální 

úrovni – jen tak se dají identifikovat 
nejlepší možné způsoby řešení jak 
na úrovni Společenství, tak v měřítku 
regionálním.  
Koordinační skupina pro plyn se opět 
sejde 12. ledna 2010. 

prosincoVé zasedání rady 
ministrů eu pro energetiku

Ministři členských zemí EU se 
na svém prosincovém zasedání 
dne 7. prosince 2009 mimo jiné 
zabývali balíčkem legislativních 
návrhů podporujících zvyšování 
energetické účinnosti. 

Energetická účinnost, resp. sníže
ní spotřeby energie o 20  % do roku 
2020 je jedním z pilířů klimatickoe
nergetického balíčku a představuje 
významnou složku v úsilí EU snížit 
emise skleníkových plynů. Součástí 
balíku opatření je nařízení k ozna
čování pneumatik s ohledem na 
palivovou účinnost, které již bylo 
schváleno. Dále potom dva návr
hy směrnic, resp. revize stávajících 
předpisů – směrnice o energetickém 
štítkování (sm. o uvádění spotřeby 
energie a jiných zdrojů na energe
tických štítcích výrobků spojených 
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se spotřebou energie a v normali
zovaných informacích o výrobku) 
a směrnice o energetické náročnosti 
budov. Návrh směrnice o energetic
ké náročnosti budov je revizí, posíle
ním a rozšířením stávající směrnice 
2002/91/ES. Hlavním cílem nového 
návrhu je vyšší harmonizace tohoto 
sektoru napříč jednotlivými členský
mi státy a konkrétní závazná opa
tření, týkající se všech nových ve
řejných budov a standardy pro účely 
zásadních rekonstrukcí stávajících 
budov. 
Podrobněji viz:  
Návrh směrnice o energetickém 
štítkování (COM /2008/ 778 ze dne 
13. 11. 2008) je recastem směrnice 
92/75/EHS. Základní systém štítko
vání (stupnice AG, barevná škála od 
tmavozelené/nejefektivnější k čer
vené) zůstává zachována, přičemž 
u výrobků, jejichž výběr na trhu se
stává převážně z vysoce účinných 
typů lze označení dále rozlišit na 
A+  až A+++.
Více viz: 
Předpisy týkající se energetické 
účinnosti jsou jednou z priorit švéd
ského předsednictví a k oběma ná
vrhům již bylo neformálně dosaženo 
shody mezi Radou EU a Evropským 

 parlamentem. Nicméně z důvodu 
vstupu v platnost Lisabonské smlou
vy v prosinci 2009 je třeba texty 
předpisů ještě z právního hlediska 
upravit, konkrétně v otázce právní
ho základu a komitologie. V kontex
tu mezinárodní spolupráce v oblasti 
energetické účinnosti přijala nedáv
no Rada EU rozhodnutí o podpisu 
a uzavření Mezinárodního partner
ství v oblasti energetické účinnosti 
(tzv. IPEEC). 
Bližší informace na:  
a obecně o problematice energe
tické účinnosti na: 

noVá rozhodnutí o národ-
ních alokačních plánech

V souvislosti s rozhodnutím 
 Soudu první instance (Court 
of First Instance, CFI) ze dne 
23. září 2009 o zrušení rozhodnu-
tí  Evropské komise k národním 
alokačním plánům (NAP) Polska 
a Estonska pro druhé obchodo-
vací období (2008–2012), vydala 
 Evropská komise dne 11. prosin-
ce nová rozhodnutí.

Obě rozhodnutí o předmětných 
alokačních plánech jsou zamítavá, 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1917&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16082.en09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16080.en09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16564.en09.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/index_en.htm


úrovních. Zejména vyzdvihl spo
lečné projekty v oblasti energetiky. 
Příkladem může být podle něj ban
ka BNP Paribas, která v minulosti 
podepsala dvě dohody o implemen
taci Kjótského protokolu s rusko
britským konsorciem TNKBP nebo 
společný projekt ruského výrobce 
energie TGC–4 a francouzského 
poskytovatele energetických slu
žeb Dalkia International týkající se 
výroby, přepravy a distribuce geo
termální energie v Rusku. Ruský 
 Gazprom nedávno také oznámil, 
že by se plánovaná kapacita Sou
th Streamu měla zvýšit na dvojná
sobek, tj. z 31 mld. na 63 mld. m3 
plynu ročně. 
Více viz: 

geotermální program 
obamoVy Vlády 
má problémy

Společnost AltaRock Energy 
zastavila geotermální vládní 
projekt v Kalifornii. 

Tento projekt, který byl financován 
ministerstvem energetiky USA, měl 
za cíl získat obnovitelné energie 
z horké podkladové horniny. 
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přičemž hlavním důvodem ne ga
tiv ního rozhodnutí je příliš vysoké 
množství povolenek navrhované 
k přidělení jednotlivým zařízením 
spadajícím do systému ETS. 
Komisař Dimas uvedl, že je nyní 
na Polsku a Estonsku, aby co nej
dříve předložily nové návrhy alo
kačních plánů, přičemž zdůraznil, 
že by tak měly učinit co nejdříve 
a na základě nejnovějších emis
ních dat, aby se neprodlužovala 
momentální regulatorní nejistota, 
vzniklá rozhodnutím Soudu první 
instance. 
Komise již dříve (3. prosince 2009) 
podala odvolání proti rozhodnutí 
CFI. Ve svém zdůvodnění Komise 
uvádí, že dle jejího názoru Soud 
příliš úzce interpretoval pravomoci 
Komise v procesu rozhodování 
o alokačních plánech a nepřihlédl 
dostatečně k základnímu cíli EU 
ETS, kterým je celkové snížení 
emisí skleníkových plynů a potřeba 
rovného přístupu ke všem členským 
státům v tomto rozhodovacím 
procesu. 
Podrobněji o nových rozhodnutích 
Komise na:  a dále na 
 

Francie se stala další zemí, která podporuje  
plynoVod south steam

V pátek 27. listopadu podepsala francouzská energetická 
společnost Electricité de France (EDF) dohodu o účasti na projektu 
plynovodu South Stream. 

Stala se tak šestou evropskou zemí, 
která se k tomuto projektu připoji
la. Francouzský premiér François 

Fillon k tomu dodal, že je spoko
jený s tím, že se spolupráce mezi 
oběma zeměmi prohlubuje na více 
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Americký projekt byl zastaven poté, 
co švýcarská vláda ukončila podob
ný projekt v Basileji, kde navrtání 
horniny vyvolalo ničivá zemětřese
ní v letech 2006 a 2007. Americké 
ministerstvo energetiky oznámilo, že 
stále věří v budoucnost geotermál
ní energie. Technologie, která byla 
použita v Kalifornii a Basileji, je za
ložena na rozlamování podkladové 
horniny. Do vyvrtaných míst se vhá
ní voda, která se mění na páru. Ne
gativním jevem této metody je právě 
hrozba zemětřesení. 
Více viz: 

čína se potýká 
s nedostatkem plynu

Čína, kterou v posledních 
týdnech zasáhlo studené 
počasí, čelí nedostatku 
zemního plynu. 

Některé průmyslové a kancelářské 
budovy musely být uzavřeny proto, 
aby bylo dostatek plynu pro domác
nosti. Některé továrny musely pro
voz zajišťovat používáním motorové 
nafty. 
„Zdánlivě je tato krize způsobená po
časím. Skutečnou příčinou je ale ne
dostatek zemního plynu,“ řekl Dong 
Xiuchen, profesor z China Petroleum 
Univerzity. Jádrem problému je podle 
jeho slov „vládní kontrola cen zemní
ho plynu. Pro ropný a plynový prů
mysl platí, že pokud zde podnikání 
není ziskové, nevytvoří se dostatek 
zdrojů a motivace pro výzkum dal
ších nalezišť.“ 
Podle předběžných odhadů se 
bude Čína potýkat s nedostatkem 
zemního plynu až do ledna 2010. 
V současné době chybí na seve
ru Číny 300 miliónů a na jihu země 
200 miliónů kubické stopy plynu 
denně. 
Více viz: 

V americe se bude staVět 
nejVětší Větrná elektrárna 
na sVětě

V americkém státě Oregon se 
bude stavět největší větrná 
elektrárna na světě. Vybuduje ji 
firma Caithness Energy. 

Se stavbou se má začít počát
kem příštího roku a potrvá do kon
ce roku 2012. Celý projekt vyjde na 
2 mld. dolarů a přinese práci více 

než 400 lidí. Celková rozloha větr
ného parku bude 78 km2 a všechna 
zařízení budou mít kapacitu 845  MW 
elektřiny, což odpovídá spotřebě 
235 000 domů. 
Zakázku na dodávku zařízení získala 
americká společnost General Elect
ric (GE), která je největším průmys
lovým konglomerátem v USA.
Celkově počítá s dodáním 338 turbín 
po 2,5  MW, které bude také dalších 
deset let udržovat. 
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jak evropa dohlíží na jadernou BezpeČnost?
V rubrice „Často kladené otázky“ vás čas od času informujeme o činnosti evropských institucí, působících v oblasti energetiky 
a souvisejících oborů. Tentokrát přinášíme odpovědi na některé otázky, týkající se dohledu nad jadernou bezpečností, kterému patří v rámci 
energetické politiky EU mimořádně významné postavení.

 faq

Jaké společné orgány vytváří EU pro 
účely dohledu nad jadernou bezpeč-
ností?
Ačkoli je bezpečnost jaderných za
řízení primární odpovědností člen
ských států, EU disponuje institucí, 
jejímž účelem je především dohled 
koordinovat. Touto institucí je ENS
REG – European Nuclear Safety Re
gulator Group neboli skupina evrop
ských jaderných regulátorů. Jedná 
se o nezávislé odborné těleso, které 
je složeno ze zástupců národních re
gulátorů ze všech 27 členských států. 
ENSREG byl založen v červenci ro
ku 2007, ještě pod názvem Skupina 
vysoké úrovně pro jadernou bezpeč
nost a nakládání s odpadem, sou
časný název orgánu byl přijat poz
ději. Za Českou republiku je členem 
ENSREG Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. 
V čele ENSREG stojí v současné do
bě představitel slovinského regulač
ního orgánu Andrej Stritar.

Co je cílem činnosti ENSREG?
Obecně jsou cíle ENSREG stanove
ny jakožto péče o bezpečnost jader
ných zařízení v Evropě, bezpečnost 
nakládání s vyhořelým palivem a ra
dioaktivním odpadem a také podpo
ra financování činností spojených 
s uzavíráním jaderných elektráren, 
resp. odstavováním z provozu. Hlav
ním mottem činnosti ENSREG je 
„kontinuální zlepšování energetické 
bezpečnosti“, čehož má tento orgán 
dosahovat především cílenou podpo
rou „společného porozumění“ jednot
livých regulačních orgánů členských 
států, pokud jde o systematická 
opatření na podporu jaderné bezpeč
nosti. Principy, jimiž se cíle a činnost 
ENSREG řídí, vycházejí především 
ze dvou mezinárodních úmluv, a si
ce Úmluvy o jaderné bezpečnosti 
a Společné úmluvy o bezpečnosti 
při nakládání s vyhořelým palivem 
a bezpečnosti při nakládání s radio
aktivním odpadem.

Jak ENSREG funguje v praxi?
Pro účely naplňování cílů své čin
nosti vytvořil ENSREG tři pracovní 
skupiny, které se scházejí dle potře
by a zprávy o své činnosti předklá
dají společnému vedení tohoto orgá
nu. Na nejvyšší úrovni se ENSREG 
musí scházet nejméně dvakrát ročně 
a jeho povinností je podávat zprávu 
o své činnosti Evropské komisi vždy 
během dvou let. Poprvé byla tato 
zpráva předložena v červenci letoš
ního roku.

Jaké jsou hlavní výsledky a doporu-
čení ENSREG v první zprávě z léta 
2009?
Podle ENSREG jeho činnost přispě
la ke zlepšení komunikace a výměny 
názorů mezi evropskými regulátory, 
což potvrdil i komisař pro energetiku 
Andris Piebalgs. Odborný názor EN
SREG sehrál významnou roli v letoš
ním roce při projednávání a schvá
lení směrnice o jaderné bezpečnosti. 

ENSREG ve své zprávě rovněž zdů
raznil, jak velký význam by měl být 
přikládán přijetí národních programů 
pro nakládání s jaderným odpadem.

Na co by se měla činnost ENSREG 
zaměřit v budoucnu?
Skupina evropských jaderných regu
látorů především zdůrazňuje nutnost 
využít co nejvíce mezinárodní systé
my vzájemného hodnocení a výsled
ky existujících úmluv o jaderné bez
pečnosti. Podporována by měla být 
výměna zkušeností s provozem ja
derných zařízení a pro účely zvýše
ní transparentnosti ENSREG iniciuje 
vznik pokynů pro správné postupy 
v této oblasti. Dalším záměrem by
lo např. vytvořit jednotnou webovou 
stránku s tématem jaderné bezpeč
nosti, a to do konce letošního roku. 
V současné době lze nalézt podrob
nější informace o evropské politice 
na podporu jaderné bezpečnosti na 
stránkách 
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noVá eVropská komise 
předstaVena

José Manuel Barroso v pátek 
27. listopadu představil složení 
nové Evropské komise, která by 
se měla ujmout funkce 1. února 
2010. 

V sedmadvacetičlenném sboru ko
misařů bude spolu s českým komi
sařem Štefanem Fülem, který dostal 
na starost rozšiřování a sousedskou 
politiku, třináct nových tváří. V ko
misi zasedne devět žen. Komisa
řem pro energetiku byl jmenován na 

prVní post-lisabonský 
summit

Prosincové zasedání Evropské 
rady se neslo v trojím duchu – 
konce, průběhu a nového začátku. 

Setkání hlav států a šéfů vlád EU by
lo posledním během švédského před
sednictví, které bylo v energetické 
legislativě aktivní zejména v oblasti 
energetické náročnosti. Summit pro
bíhal v průběhu klimatické konferen
ce v Kodani, která byla rovněž jednou 
ze švédských priorit. Jeho výsled
kem je tak mj. závazek, že státy EU 
přispějí nejméně rozvinutým zemím 
světa celkovou částkou 7,2 miliard 
Eur v letech 2010–2012 na okamžitý 
boj se změnami klimatu. Dalším dů
ležitým výsledkem summitu, k jehož 
komentáři zde bohužel nemáme pro
stor, je dohoda o přísnějším finanč
ním dohledu na úrovni EU. Prosin
cový summit byl však také historicky 
prvním po vstupu v platnost Lisa
bonské smlouvy. Zúčastnil se jej tak 
i Herman Van Rompuy, stálý předse
da Evropské rady, který summit sice 
ještě neřídil, ale oznámil již na něm 
svou představu o podobě schůzek na 
nejvyšší úrovni v novém smluvním 
rámci. Chce docílit toho, aby summity 

 právní předpisy Evropské unie, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí Evropské unie

Neočekává se sice, že by Evropský 
parlament, který celý sbor komisa
řů musí schválit, měl s Barrosovým 
druhým týmem zásadní problém. 
Přesto – všechny kandidáty na komi
sařské posty čekají v průběhu led
na slyšení před relevantními výbory 
Evropského parlamentu. V minulosti 
tato „grilování“ znamenala pro někte
ré kandidáty konečnou, jiní (zejmé
na kvůli své odborné nezpůsobilos
ti v dané oblasti) byli nuceni změnit 
portfolio. 
Přehled kandidátů na komisaře 
naleznete zde: 

evropské půdě zatím ne příliš zná
mý bývalý premiér spolkové země 
BádenskoWürttembersko Günther 
Oettinger. Novinkou – nejen pro 
energetiku důležitou – v architektuře 
Evropské komise je vytvoření nové
ho porfolia ochrany klimatu, které 
by mělo být průřezové pro všechny 
politiky EU. Jeho správkyní se stane 
dosavadní dánská ministryně život
ního prostředí Connie Hedegaardo
vá. Barrosovo řešení složité rovnice 
vyvažování malých a velkých zemí, 
klíčových a méně důležitých portfolií 
komisařů, však nemusí být konečné. 
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byly méně formalistické, byly častější 
a účastnili se jich pouze hlavy stá
tů a šéfové vlád (nikoli také ministři 
zahraničí, jak bývá dosud pravidlem). 
Mělo by se tak dosáhnout větší ak
ceschopnosti a reakčnosti Evropské 
rady na poslední vývoj. Van Rompuy 
bude své další kroky v čele Evropské 
rady koordinovat s novým triem před
sednických zemí (Španělsko, Belgie, 
Maďarsko), které nahradí trio Francie, 
Česká republika a Švédsko. 
Více viz: 

Vznikne obří síť Větrných 
Farem V seVerním moři 

V souvislosti s výše avizovanou 
finanční podporou EU projektům 
větrných farem na moři lze zmínit 
i další vznikající projekt v této 
oblasti. 

Ministři energetiky devíti zemí 
EU – Belgie, Dánska, Francie, Irska, 
Německa, Lucemburska, Nizozemí, 
Švédska a Velké Británie – podepsali 
8. prosince v Bruselu dohodu o propo
jení stávajících a budoucích mořských 
větrných farem v Severním moři. Po
dle iniciátora projektu, belgického mi
nistra pro energetiku Paula  Magnetta, 

v posledních týdnech opakovaně va
roval ČEPS a. s. – jejich masivní vý
stavba vyvolává sílící nápor na čes
kou přenosovou soustavu. 
Více viz: 

akcioVý Fond pro 
energetiku, změny klimatu 
a inFrastrukturu

Šest evropských finančních 
institucí spustilo panevropský 
akciový fond Marguerite, se 

vstupním kapitálem 600 miliónů 
Eur, k podpoře infrastrukturních 
projektů vycházejících z politik 
EU v oblasti změn klimatu, 
energetické bezpečnosti a trans-
evropských sítí. 

Cílem fondu je shromáždit do po
slední sbírky v roce 2011 až 1,5 mi
liardy Eur. Marguerite je první 
společnou iniciativou evropských 
finančních institucí od začátku eko
nomické krize. Na vzniku fondu 
se v rámci Evropského plánu eko
nomické obnovy aktivně podíle
la  Evropská komise, která získala 
od členských států svolení přispět 
do něj částkou do 80 milionů Eur 
na podporu transevropských do
pravních sítí. Komise bude mít také 
svého zástupce v čele fondu. Před
sedou jeho dozorčí rady byl zvolen 
prezident Evropské investiční banky 
Philippe Maystadt. Fond je dlouho
dobý investiční (20 let) a měl by být 
zcela proinvestován v následujících 
čtyřech letech. Prioritně bude pod
porovat tzv. „greenfieldy“, tedy nové 
investiční projekty. Kromě transev
ropských dopravních sítí se zamě
ří na podporu obnovitelných zdrojů 
energie. 
Více viz: 

převyšuje potenciál větrných farem 
v Severním moři ekvivalent ropy 
z Blízkého východu. Projekt, jehož 
přesný plán má být představen na 
podzim 2010, počítá s položením prv
ních spojovacích podmořských kabe
lů v roce 2015. Měl by tak zásadním 
způsobem napomoci k Evropskou 
unií plánovaným 150 GW elektrické 
energie z větrných farem v Sever
ním moři do roku 2020 – v současné 
době je totiž jejich kapacita pouhých 
7 GW. Nikoli před mořskými, ale zem
ními větrnými farmami v Německu 
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komise přijala 
připomínky gdF suez 
ke konkurenceschopnosti 
Francouzského trhu 
se zemním plynem

Komise přijala a 3. prosince na 
svém webu zveřejnila rozhod-
nutí, že akceptuje návrhy fran-
couzské energetické společnos-
ti GDF Suez ohledně možného 
ohrožení hospodářské soutěže 
na trhu se zemním plynem. 
GDF Suez nabídl rozsáhlou struktu
rální redukci svých dovozních kapa
cit. Komise na základě těchto návr
hů uzavřela vyšetřování společnosti. 
Komisařka Neelie Kroesová k tomu 
uvedla, že návrh GDF Suez před
stavuje příležitost pro zájemce 
o vstup na francouzský trh, posky
tuje zákazníkům dostatečnou mož
nost vybrat svého dodavatele 
a zprostředkovává jim tržní ceny. 
Komise tak mohla uzavřít kauzu, 
jejíž počátky sahají do roku 2006, 
když vyšetřování formálně započalo 
v květnu roku 2008 a GDF Suez 
předložil návrhy letos v červenci. 
GDF Suez konkrétně zpřístupní 
zájemcům velkou část své infra
struktury (jako je plynové potrubí 

nebo zásobníky na zkapalněný 
plyn) s tím, že do budoucna hodlá 
otevřít více než polovinu svých 
kapacit svojí konkurenci. 

eVropská inVestiční 
banka bude FinancoVat 
energetické projekty  
V jižní aFrice

Evropská investiční banka (EIB) 
1. prosince odsouhlasila půjčku 
jihoafrické bance FirstRand Bank 
ve výši 40 milionů Euro. 

Finanční prostředky budou použi
ty na projekty vedoucí ke zlepšení 
energetické účinnosti a využití ener
gie z obnovitelných zdrojů v Jiho
africké republice (JAR). Jedná se 
o vůbec první půjčku, kterou kdy EIB 
této africké zemi poskytla pro oblast 
energetiky a čtvrtou půjčku pro JAR 
celkově. Pomoc slouží k posílení 
příspěvku JAR do boje se změnami 
klimatu a také ke zlepšení její ener
getické nezávislosti. 
Ředitel FirstRand Bank, Sizwe 
 Nxasana, půjčku uvítal a uvedl, že 
znamená klíčový vklad k energetické 
účinnosti a soběstačnosti jeho země. 

Půjčka bude financovat investice 
v oblasti zmírňování následků klima
tických změn a tvoří 40  % z celkové 
částky 100 milionů Euro, které na ně 
byly vyčleněny. Mezi konkrétní zá
měry patří zejména společná výroba 
elektřiny v průmyslu, ale také pod
pora energie z obnovitelných zdrojů 

nebo úpravy budov způsobem, kte
rý umožní zvýšit jejich energetickou 
účinnost. 
Více viz: 

 evropské zajímavosti a zprávy
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 kalendář událostí v oblasti energetiky

30. listopadu oznámil srbský 
ministr energetiky prostřednictvím 
svého mluvčího Milana Budimira, že 
Srbsko nehodlá stavět jadernou 
elektrárnu. Tím popřel slova ruského 
velvyslance v Bělehradě Alexandra 
Konuzina, který oznámil vůli Ruska 
pomoci Srbsku jadernou elektrárnu 
postavit. 

8. prosince oznámila Litva vypsání 
tendru na investice do plánované 
jaderné elektrárny Visaginas.  
Vítěz výběrového řízení, které má být 
uzavřeno 29. ledna 2010, získá 
v elektrárně majoritní podíl. 

10. prosince v Benátkách oslavili 
představitelé Gazpromu a italské 
společnosti ENI výročí 40 let dodávek 
ruského plynu do Itálie. Obě strany 
spolu hodlají nadále roz víjet 
spolupráci, mimo jiné na ambiciózním 
projektu South Stream. 

14. prosince oznámil čínský 
prezident Chu Ťin Tao na hranici mezi 
Turkmenistánem a Uzbekistánem 
výstavbu plynovodu, kterým bude 
proudit turkmenský plyn do Číny.  
Ta tak v tomto regionu předběhla 
Evropskou unií a značně zkompliko
vala ambice EU spolupracovat se 
zeměmi ve střední Asii na poli 
energetiky. 

konané v ho te lu Intercontinental 
vystoupí řa da odborníků, podnikatelů 
či po litiků s příspěvky týkajícími se 
všech aspektů získávání energie 
z obnovitelných zdrojů.  
Více na stránkách: 

25.–26. ledna proběhne v Praze 
akce s názvem PV Power Plants 
2010 EU. Konference se koná pod 
záštitou českého ministerstva 
životního prostředí a v jejím rámci 
proběhne řada vystoupení  

týkajících se fotovoltaických elektrá
ren. Podrobnosti k nalezení na 

27.–29. ledna hostí Vídeň 
Renewable Energy Finance & Infra-
structure Summit. Na konferenci 
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 o čem se mluví

slovinci získali sídlo acer
Na počátku prosince se členské státy Evropské unie po několika měsících jednání dohodly na umístění nově vzniklé 
Agentury pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER), která má doplňovat a koordinovat práci vnitrostátních 
regulačních orgánů v energetice. 

V konkurenci se nakonec prosadila 
slovinská Lublaň. Toto rozhodnutí 
bylo zklamáním pro Slováky,  kteří 
také usilovali o tuto novou institu
ci, nicméně v hlasování prohrá
la  Bratislava s Lublaní v poměru 
11:15.

Co vše bude mít tedy ACER na 
 starosti?
• doplňovat a koordinovat práci 

jednotlivých národních regulač
ních orgánů,

• podílet se na tvorbě pravidel 
pro evropské energetické sítě,

• přijímat (za určitých podmínek) 
jednotlivá závazná  rozhodnutí 
o podmínkách přístupu k přes
hra niční infrastruktuře a jejím 
bezpečném provozu,

• poskytovat evropským institu
cím doporučení k různým ener
getickým tématům,

• monitorovat a reportovat 
o vývoji na energetických 
trzích.

Slovinci teď mají více než rok na 
to, aby se na vznik Agentury v jejich 
hlavním městě připravili s tím, že 
výběr prvního ředitele Agentury se 
očekává už v první polovině příštího 
roku. Podle nového nařízení  
(ES) 713/2009, které bylo součás
tí třetího liberalizačního balíčku, se 
totiž musí Agentura zprovoznit do 
3. března 2011. 
V tento den se musí i ostatní 
legislativní akty v rámci třetího 
liberalizačního balíčku transponovat 

do národních legislativ (směrnice 
2009/72/ES o elektřině a směrnice 
2009/73/ES o plynu) a se začít 
uplatňovat (nařízení (ES) 714/2009 
o elektřině a nařízení (ES) 715/2009 
o plynu). 
Více viz: 

obsah    energetická politika Evropské unie    energetika v Evropě a ve světě    faq    právní předpisy EU    evropské zajímavosti a zprávy    kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1885&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en


šťastné a Veselé Vánoce 

Vám přeje 

útVar eVropská agenda, 
čez, a. s. 
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