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dubnové číslo našeho ener ge tic kého 
bulletinu přináší znovu rozmanitý 
koktejl zpráv a zajímavostí z Evropy 
i ze světa.  
Tématem, které nepřestává hýbat 
světem a především politikou, je 
globální stav klimatu a podíl emi-
sí skleníkových plynů na něm, ať už 
si o věci myslí každý to své. I proto 
se v tomto vydání dočtete například 
o bílé knize k adaptaci na klimatic-
kou změnu či o postoji nové americ-
ké administrativy k tomuto tématu. 
 Toto číslo se dále věnuje hospodář-
ské krizi – z pohledu opatření přija-
tých jednotlivými členskými státy, 
 jakož i z pohledu Evropské unie jako 
celku. Z hlediska legislativy jsme za-
znamenali hlasování o návrhu směr-
nice o jaderné bezpečnosti ve výboru 
ITRE Evropského parlamentu či defi-
nitivní schválení klimaticko-energe-
tického balíčku Radou EU.  
Toto číslo se věnuje rovněž dalším 

žalobám podaným ze strany Evrop-
ské komise proti členským státům ve 
věci porušování komunitárního prá-
va, resp. jeho neprovedení do prá-
va národního. V obecnější rovině se 
v tomto čísle dozvíte, jak byl plněn 
rozpočet EU v minulém roce či jak 
hodlá Evropská komise bojovat pro-
ti opožděným platbám mezi podni-
ky i mezi státní a soukromou sférou. 
Seznámíme Vás i se zajímavým pro-
jektem na využití nepoužívané části 
skladu jaderného odpadu v Holand-
sku. Vzhledem k tomu, že se nám blí-
ží i evropské volby, zaznamenali jsme 
také anketu stávajících europoslanců 
na téma – jak by měl vypadat „ideál-
ní“ europoslanec. Věřím, že si z naší 
nabídky vyberete každý tu správnou 
ingredienci.  
S přáním příjemného čtení o dubno-
vých událostech v energetice 
 
 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

třetí liberalizační balíček 
prošel eVropským 
parlamentem

Plénum Evropského parlamentu pod-
pořilo velkou většinou přijetí tzv. tře-
tího liberalizačního balíčku, který se 
skládá ze dvou směrnic a tří nařízení 
z oblasti energetiky. Při projednávání 
nejožehavějšího tématu – vlastnické-
ho unbundlingu – došli zástupci EP 
a českého předsednictví k dohodě 
o třech možných variantách oddělení 
produkce energie od přenosových 
sítí. Vertikálně integrované firmy 
vlastnící přenosové sítě si mohou 
zvolit plné vlastnické oddělení, model 
„nezávislého provozovatele soustavy“ 
(ISO) nebo model „nezávislého 
provozovatele přenosových soustav“ 
(ITO) a to na trzích s elektřinou 
i s plynem.
Společnosti ze třetích zemí, které bu-
dou chtít provozovat evropské přeno-
sové sítě, budou muset splňovat po-
žadavky týkající se jak unbundlingu, 
tak zajištění energetické bezpečnosti. 
Při nesplnění těchto podmínek bude 
moci regulátor odmítnout osvědče-
ní pro takového provozovatele sítě. 
Nová legislativa by měla být dobrou 
zprávou i pro spotřebitele, kterým se 

podléhat schválení pléna Evrop-
ského parlamentu a Rady na úrovni 
Coreper. 
Více na: 

bílá kniha k adaptaci 
na klimatickou změnu

Začátkem dubna představila 
Evropská komise Bílou knihu 
k problematice adaptace na 
klimatickou změnu. 

Bílá kniha navrhuje rámec na úrovni 
EU pro opatření vedoucí k posílení 

odolnosti vůči vlivům klimatu 
a vychází z rozsáhlých konzultací, 
které byly zahájeny již v roce 2007 
zelenou knihou k této problematice 
(COM(2007) 354 final,  ).
Adaptace je spolu s mitigací zá-
kladní strategií v boji s klimatickou 
změnou, resp. nástrojem k naplnění 
výzev a příležitostí, které klimatická 
změna přináší. Vzhledem k variabi-
litě dopadů klimatických změn jsou 
adaptační opatření přijímána zejmé-
na na národní nebo regionální úrovni 
a zahrnují mimo jiné efektivní využí-
vání omezených zdrojů pitné vody, 

v několika oblastech posilují jejich 
práva: budou moci bezplatně změnit 
během tří týdnů svého dodavatele 
plynu nebo elektřiny, obdrží konečné 
vyúčtování nejpozději šest týdnů po 
změně dodavatele či získají možnost 
obrátit se na nezávislého ombuds-
mana pro energetiku. 
Více viz: 

poslanci se dohodli 
s předsednictVím na 
energetických projektech

Dle politické dohody dosažené 
ve čtvrtek 16. dubna mezi 
zástupci Evropského parlamentu 
a českým předsednictvím by 
se nevyčerpané prostředky 
z Plánu obnovy mohly použít na 
projekty energetické efektivity 
a obnovitelných zdrojů. 

Evropská komise by na tyto projekty 
vyčlenila finance, které nebudou 
vyčerpány do konce roku 2010 z od-
souhlaseného balíku 3,98 mld. EUR 
pro plynovou a elektrickou infrastruk-
turu, větrné a CCS projekty. Tento 
neformální kompromis byl zatím 
dohodnut mezi průmyslovým výbo-
rem a předsednictvím a bude ještě 
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přizpůsobení stavebních postupů 
očekávaným extrémním klimatickým 
podmínkám, budování protipovodňo-
vých bariér, zvyšování inundačních 
hrází, vývoj plodin odolných extrém-
ním klimatickým podmínkám nebo 
budování bio koridorů usnadňujících 
migraci druhů.

Rámec navržený v bílé knize sestá-
vá ze čtyř základních pilířů:
• posílení znalostní základny,
• zahrnutí aspektů klimatické změny 
do všech EU politik,
• financování (účinná kombinace 
opatření s cílem pozitivního syner-
gického efektu),
• podpora širšímu mezinárodnímu 
úsilí v oblasti adaptace.

Bílá kniha navrhuje dvoufázový 
přístup – v první fázi (do roku 2012) 
budou rozpracovány oblasti v jednot-
livých pilířích; tyto budou následně 
vzaty jako základ komplexní adap-
tační strategie, jež bude v další fázi 
(po 2012) postupně implementována. 
Základním předpokladem úspěchu 
první fáze je kvalitní spolupráce 
odpovědných orgánů napříč EU na 
všech úrovních (národní, regionální, 
místní). Za tímto účelem navrhuje 

Komise ustavení řídící skupiny k do-
padům a adaptaci (IASG, Impacts 
and Adaptation Steering Group) 
a technických pracovních skupin 
pro jednotlivé oblasti (jako například 
zemědělství, doprava, energetika). 
Od roku 2011 by měl být spuštěn 
speciální informační systém (Clea-
ring House mechanism). Bílá kniha 
byla rovněž jedním z bodů neformál-
ního zasedání ministrů pro životní 
prostředí, které se konalo ve dnech 
14. a 15. dubna 2009 v Praze a na 
Křivoklátě. Ministři podpořili základní 
strategii navrženou v dokumentu. 
Více viz: 

jaký by měl být dobrý 
europoslanec? 

V souvislosti s blížícími se vol-
bami do Evropského parlamentu 
proběhla nedávno mezi součas-
nými europoslanci malá anketa 
na téma, jaké by měly být vlast-
nosti, schopnosti a znalosti po-
slance EP, který efektivně zastu-
puje své voliče v této evropské 
instituci. 

Z odpovědí náhodně vybraných zá-
stupců napříč jednotlivými členskými 

 energetická politika Evropské unie

státy a politickými uskupeními za-
zněla celá řada podnětných názorů, 
nejčastěji se ale opakovalo to, že 
pro kvalitní a úspěšné zastupová-
ní voličů v Evropském parlamentu 
je nezbytná nejen výborná znalost 
jednotlivých procesů v EU – vzta-
hů mezi jednotlivými institucemi 
a schvalovacích postupů a procedur, 
ale i celkový přehled o stavu a glo-
bálním postavení EU jak z kulturního, 
tak i politického hlediska a dobré 
vyjednávací schopnosti. V neposled-
ní řadě je naprostou nutností znalost 
nejméně jednoho světového jazyka. 
Nedílnou součástí zastupování 
v EP je samozřejmě i kontinuální 
komunikace s voliči. Právě euro-
poslanci jsou vedle národních vlád 
dalšími „prostředníky“ mezi občanem 
a „EU“ – jsou tedy z velké části 
odpovědni za to, jakým způsobem 
je EU vnímána – aktivně se totiž 

podílí na vytváření jejího obrazu. 
Podíváme-li se na historii evropské 
integrace, je zřejmé, že právě Evrop-
ský parlament za posledních několik 
let upevnil a posílil svou pozici v pro-
cesu rozhodování (podstatně větší 
část legislativních opatření je dnes 
přijímána v rámci tzv. spolurozhodo-
vací procedury, posílena byla i role 
EP v rámci komitologie – procesu, 
kterým se přijímají různá navazující 
a implementační opatření umožňující 
praktické naplňování cílů evrop-
ských směrnic). Vzhledem k tomu, 
že tzv. evropské aquis (legislativa 
Evropského společenství) pokrývá 
většinu oblastí politik a nepřímo je 
tedy z velké části součástí národní 
legislativy, mělo by jistě každému 
záležet na tom, aby jej v Evropském 
parlamentu – jedné z institucí, která 
se na vytváření evropské legislativy 
podílí – zastupoval člověk vysokých 
kvalit, s jasnými prioritami, smyslem 
pro odpovědnost, ale také s rele-
vantními znalostmi a schopnostmi 
naslouchat partnerům, vyjednávat 
a hledat kompromisy. Z tohoto pohle-
du jsou volby do Evropského parla-
mentu stejně důležité, jako volby do 
národních parlamentů, volby krajské 
či jakékoliv jiné.
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nost“, byl tento projekt v polovině 
dubna představen veřejnosti. Hlav-
ním důvodem této spolupráce byl 
nedostatek skladovacích objektů 
muzeí v regionu Zeeland v Ho-
landsku. Pilotní projekt byl v tomto 
ohledu zahájen v minulém roce za 
účelem určení, zda je sklad vhodný 
jako muzejní depot. Tento projekt byl 
úspěšně dokončen, a proto se nyní 
sedm regionálních muzeí rozhodlo 
začít nevyužité části skladu používat. 
Garance užívání na 100 let je přitom 
i v oblasti kultury velmi neobvyk-
lá. Například národní holandské 
muzeum (the Rijksmuseum), kde lze 
vidět Rembrandtova díla, má smlou-
vu pouze na 40 let. Podle ředitele 
úložiště tato spolupráce průmyslu 
a kultury pomůže lidem lépe ukázat 
a vysvětlit koncept dlouhodobého 
skladování. Pokud jde o nizozem-
skou politiku v oblasti jádra, veškerý 
jaderný odpad by měl být skladován 
po dobu minimálně 100 let. Následně 
bude rozhodnuto, zda bude tento 
odpad dále využit či zda bude uložen 
do podzemního úložiště. Dle vyjád-
ření správy skladu je přitom kapacita 
skladu tak velká, že by vystačila na 
více než 200 let. 
Více viz: 

eVropská komise podala 
žalobu proti čr a polsku

Dne 14. dubna se Evropská komi-
se rozhodla podat žalobu proti ČR 
a Polsku u Evropského soudního 
dvora z důvodu podezření, že tyto 
členské státy neprovedly směrnici 
o zabezpečení dodávek elektřiny. 

Podle Komise je hlavním cílem 
úspěšného fungování evropské-
ho vnitřního trhu s energií zajištění 
vysoké úrovně zabezpečení dodávek 
elektřiny. V listopadu loňského roku 
zaslala Komise několika členským 
státům odůvodněné stanovisko z toho 
důvodu, že nesdělily prováděcí před-
pisy ke směrnici 2005/89/ES o opat-
řeních pro zabezpečení dodávek 
elektřiny a investic do infrastruktury. 
Odůvodněné stanovisko bylo zasláno 
i České republice. Na její obhajobu 
však dodejme, že v současné době 
má Senát České republiky „na stole“ 
právní předpis, kterým se uvedená 
směrnice provádí. Komise tak tento 
právní předpis přezkoumá ihned po 
jeho přijetí a pokud se ukáže, že sdě-
lené informace jsou úplné, Komise 
přijme vhodná opatření a v soudním 
řízení nebude pokračovat. 
Více viz: 

 energetika v Evropě a ve světě

rada eu posVětila 
klimaticko-energetický 
balíček

Dne 6. dubna schválila Rada EU 
klimaticko-energetický balíček, 
který obsahuje opatření k boji 
proti klimatickým změnám a na 
podporu obnovitelných zdrojů 
energie. 

Cílem tohoto balíčku je dosažení 
cílů 20–20–20, o kterých jsme 
Vás již informovali v několika 
předešlých číslech. Tento balíček 
zahrnuje zejména nová pravidla 
EU na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, revidovaný 
systém obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů (EU 
ETS), nová pravidla pro „čistší 
auta“ v Evropě, nové standardy 
kvality životního prostředí pro paliva 
a biopaliva a regulační rámec pro 
separaci a ukládání CO2 (CCS). 
Klimaticko-energetický balíček 
navrhla Evropská komise již v led-
nu 2008. Byl přijat v prvním čtení 
ve spolurozhodovací proceduře 
a Evrop ská rada o něm dosáhla po-
litické shody na svém prosincovém 
zasedání. 
Více viz: 

sklad jaderného odpadu 
pomůže muzeím

Nizozemský centrální sklad 
jaderného odpadu se rozhodl 
pomoci místním muzeím při 
skladování jejich uměleckých 
děl a artefaktů v nevyužité části 
skladu po dobu 100 let. 

Pod mottem „Ochraňme minulost, 
abychom dodali palivo pro budouc-
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barack obama a energetická témata

V našem dnešním vydání jsme se rozhodli překročit horizont 
Evropské unie a přiblížit několik témat spojených s počátkem 
fungování administrativy nového prezidenta Spojených států. 
Inspirací byla zejména nedávná návštěva Baracka Obamy v Praze.

Jak přistupuje nová Obamova vláda 
ke spolupráci v otázkách energetické 
bezpečnosti a změny klimatu?
Při návštěvě Baracka Obamy se 
projednávaly i otázky týkající se 
energetické bezpečnosti a změny 
klimatu. Americký prezident prohlásil, 

 faq

že v této oblasti je USA připravena 
prohloubit transatlantické vztahy 
a také se postavit na stranu EU 
a přimět ostatní klíčové mezinárodní 
hráče ke spolupráci. Rovněž slíbil, 
že se USA zapojí do celosvětové 
snahy o redukci skleníkových plynů.

Jaké změny nastaly v postoji USA 
vůči změnám klimatu?
Obamova nová administrativa ozná-
mila aktivní účast na boji proti kli-
matickým změnám. Podle nedávno 
zveřejněných plánů počítá s tím, že 
do roku 2020 sníží své emise na úro-
veň roku 1990 a do konce roku 2050 
sníží emise o 80  % oproti roku 1990. 
V následujících letech jsou USA při-
praveny investovat více než 150 mld 
dolarů do výzkumu nízkoemisních 
technologií. Tuto změnu ocenil ev-
ropský komisař pro životní prostředí 
Stavros Dimas, podle jeho slov jde 
o velmi důležitý krok, který by mohl 
motivovat i další země. Nový plán 
na ochranu životního prostředí bude 
ustanoven na prosincovém summitu 
v Kodani, kde bude nahrazen Kjótský 
protokol o snižování emisí.

Jaké další hlavní otázky se řeší 
v USA v oblasti energetiky?
Jedná se především o otázky výzku-
mu a vývoje obnovitelných zdrojů 
a technologie separace a uklá-
dání CO2, snižování energetické 
náročnosti a zvyšování energetické 
účinnosti a také nové zdroje energie, 
jako je vítr nebo slunce. Pokud jde 
o obnovitelné zdroje při výrobě elek-

třiny, Obama požaduje dosáhnout 
podílu 25  % v roce 2025. Mezi nové 
plány obecně patří i nastartování 
„ekonomiky čisté energie“, která by 
měla napomoci vytvořit ve Spoje-
ných státech na 5 milionů nových 
pracovních míst. Americký prezident 
na summitu v Praze dále zdůraz-
nil, že je velmi důležité, aby Evropa 
a Spojené státy měly diverzifikované 
zdroje energie.

Jaké konkrétní příklady z hlediska 
diverzifikace dodávek energetických 
surovin lze zmínit?
Jednou z možností je tzv. „Jižní 
koridor“. Tak se nazývá nová cesta 
pro plynovod Nabucco, ze zemí 
kaspického regionu – Kazachstánu, 
Ázerbájdžánu a Turkmenistánu, přes 
Turecko do Evropy. Země, které by 
v tomto projektu byly zainteresová-
ny, jeví velký zájem s EU spolupra-
covat. První setkání těchto zemí 
s reprezentací EU se uskuteční 
8. května v Praze. Ke zvýšení zájmu 
EU o zdroje energie z Kaspické ob-
lasti výrazně přispěla plynová krize 
z počátku letošního roku. V době 
prezidentské kampaně Obama rov-
něž mezi možnosti diverzifikace řadil 
i rozvoj „bezpečné jaderné energie“.
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komise schVálila  
britskou státní  
podporu ccs

Evropská komise schválila 
plán Velké Británie poskytnout 
státní podporu na provedení 
studií proveditelnosti pro 
dva demonstrační projekty 
separace a ukládání CO2 (CCS). 

Tyto studie by měly snížit tech-
nické, environmentální a finanční 
riziko výstavby uhelné elektrárny 
vybavené CCS technologií. Komise 
rozhodla, že opatření Velké Británie 
je v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) 
Smlouvy o ES, který povoluje státní 
podpory určené na rozvoj určitých 
hospodářských činností. 
Komisařka Kroesová při této 
příležitosti prohlásila, že „CCS 
je významnou součástí politiky 
EU v oblasti změny klimatu a tuto 
technologii je třeba vyzkoušet na 
průmyslové úrovni. Plánované 
studie budou důležitým krokem ve 
výstavbě takovéto elektrárny ve VB, 
aniž by byla narušena hospodář-
ská soutěž“. 
Podpora bude udělena formou 
přímého grantu. Nedůvěrná verze 
rozhodnutí Komise bude k dispozici 

na stránkách Generálního ředitel-
ství EK pro hospodářskou soutěž 
v rejstříku státních podpor.
Více viz: 

eVropský parlament 
k náVrhu směrnice 
o jaderné bezpečnosti

Koncem března schválil 
výbor ITRE Evropského 
parlamentu zprávu zpravodaje 
k návrhu směrnice o jaderné 
bezpečnosti. 

Na základě zprávy zpravodaje 
Hökmarka výbor návrh směrnice 
v širokém rozsahu podpořil i se 
135 pozměňovacími návrhy, které 
zprávu doprovázely. 
Evropský parlament o návrhu 
směrnice hlasoval v plénu na 
svém dubnovém zasedání a zprá-
vu velkou většinou přijal. Jelikož 
je nicméně právním základem 
pro směrnici Smlouva o Euratom, 
nejedná se v případě této směrni-
ce o spolurozhodovací procedu-
ru mezi EP a Radou. Evropský 
parlament má pouze konzultativní 
úlohu. 
Více informací viz: 

 právní předpisy Evropské unie, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí Evropské unie
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čísla z rozpočtu eu

V Bruselu byly zveřejněny údaje 
o rozpočtu Unie z minulého 
roku. Z nich vyplývá, že v roce 
2008 příspěvky členských států 
do unijního rozpočtu takřka 
přesně odpovídaly dohodnutým 
výdajům. 

Přebytek ve výši 1,5  % je rekordně 
nízký. Reflektuje tak zefektivnění 
rozpočtového řízení a také pokračují-
cí úsilí vyžadovat od členských států 

komise Vyhlásila „stop“ 
opožděným platbám

Evropská komise představila 
8. dubna v Bruselu návrhy 
zaměřené na boj s opožděnými 
platbami. 

Návrhy jsou součástí iniciativy Small 
Business Act. Komise se rozhodla 
jednat, protože opožděné platby jak 
mezi podniky navzájem, tak mezi 
podniky a státní správou brzdí roz-
voj podnikání a dokonce mohou vést 
k úpadku společností. Problémem je 
zejména platební morálka některých 
státních orgánů, která již vedla 
v mnoha členských státech k řešení 
situace na národní úrovni. 
V současné krizi chce proto k vy-
řešení problému přispět i Komise. 
Navrhuje proto podstatné změny 
směrnice o opožděných platbách 
z roku 2000. Podle návrhu by státní 
orgány měly hradit faktury do 30 
dní (kromě řádně odůvodněných 
případů), jinak jim hrozí zaplacení 
úroku, nákladů spojených s vymá-
háním dluhu a paušální náhrady ve 
výši 5  % z dlužné částky, která se 
začne počítat prvním dnem prodle-
ní. Mezi podniky se bude splatnost 
řídit smluvním ujednáním, ale 

v případě prodlení budou podniky 
také oprávněny požadovat úroky 
a úhradu nákladů na vymáhání 
dlužné částky. Dále se zpřísňují 
pravidla týkající se hrubě nespra-
vedlivých smluv. Věřitelé tak v ob-
dobí hospodářské krizi dostávají 
do ruky nástroje, které jim umožní 
účinně využívat svá práva. 
Více viz: 

Francie a německo 
podmínily rozšíření 
eu přijetím lisabonské 
smlouVy 

Na summitu ministrů zahraničí 
EU v Hluboké nad Vltavou dali 
zástupci dvou evropských 
leaderů najevo, že nepodpoří 
další rozšiřování Evropské 
unie, pokud nedojde k přijetí 
Lisabonské smlouvy. 

To se týká zejména států západního 
Balkánu, jejichž přijetí do Unie je 
jednou z priorit českého předsed-
nictví. Úspěchem v této oblasti je 
podpis Stabilizační a asociační 
smlouvy s Albánií. Francouzský 
ministr zahraničí Bernard Kouchner 
nicméně na setkání jasně prohlá-

pouze nezbytně nutné příspěvky. 
Přebytek ve výši 1,79 mld EUR bude 
vrácen členským státům. Rekordně 
nízký přebytek je velkým posunem 
oproti roku 2001, kdy nevyužité 
peníze činily celých 16  % z rozpoč-
tu EU. Zprávu přivítala komisařka 
EU pro finance a rozpočet Dalia 
Grybauskaite a dodala, že v čase 
světové finanční krize je dobrým 
znamením, že peníze členských 
států neleží ladem. 
Více viz: 
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sil, že pokud nebude Lisabonská 
smlouva, nebude rozšíření. Před 
tím však varoval jeho srbský 
protějšek Vuk Jeremić, který se 
summitu rovněž zúčastnil. Prohlásil, 

že zavření dveří do Evropské unie 
může v oblasti západního Balkánu 
způsobit velké problémy. 
Proti francouzskému a německému 
názoru se postavili ministři zahra-

ničí Švédska (Carl Bildt) a Velké 
Británie (David Milliband). Miliband 
prohlásil, že dveře do EU nejsou 
zavřené. 
Více viz: 

urychlení získáVání 
Finančních prostředků  
ze strukturálních  
Fondů eu

Rada EU přijala 7. dubna 
nařízení, které umožní 
rychlejší a cílenější získávání 
prostředků ze strukturálních 
fondů EU; cílem je pomoc 
v boji s globální hospodářskou 
krizí. 

Nařízení se týká Evropského sociál-
ního fondu (ESF) a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
Členské státy získají přístup 
k dodatečným zálohovým platbám 
v celkové výši 6,3 mld EUR.
Finance z ESF mohou členské 
země použít pro posílení politiky 
trhu práce či pro posílení podpory 
dovedností. Prostředky z ERDF 
budou primárně určeny na rozvoj 
infrastruktury nebo regionálního 
a místního rozvoje. 
Nařízení rovněž navýší poskytování 
pomoci členským státům ze strany 
Evropské investiční banky (EIB) 
a Evropského investičního fondu 
(EIF). 
Více viz: 

 evropské zajímavosti a zprávy
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2. dubna prohlásili členové Gas 
Coordination Group (GCG), že 
dodávky zemního plynu do 
jiho východní Evropy po výbuchu 
potrubí v Moldávii jsou pod kontrolou. 
K  explozi došlo poblíž města Tiraspol 
v ranních hodinách 1. dubna. 

Britská veřejnost má nyní měsíc 
na případné připomínky k návrhu. 

18. – 22. kVětna se v Kapském městě 
koná akce nazvaná African utility 
week. Veletrhu a konference se 
účastní řada energetických 
společností a mluvčích nejen z Afriky. 
Námětem největší akce tohoto druhu 
v Africe je vše spojené s energetikou 
černého kontinentu. 

26. – 28. kVětna proběhne 
v dán ském Aalborgu veletrh Nordic 
Energy 2009. Jeho součástí bude 
i konference zaměřená na využívání 
bioenergie v zemích severní Evropy. 

27. – 28. kVětna se v Amsterdamu 
uskuteční mezinárodní konference 
a veletrh se zaměřením na biopaliva. 
Na konferenci vystoupí řada 
odborníků z organizací a firem 
zabývajících se využíváním biopaliv. 

28. – 29. kVětna se v Praze 
uskuteční další zasedání Evropského 
jaderného fóra. 

29. – 30. čerVna proběhne v Paříži 
4. ročník fóra Annual European 
Nuclear Power s podtitulem 
Sustaining the Momentum. Zástupci 
největších evropských energetických 
společností a organizací vystoupí 
s příspěvky na téma budoucnosti 
a současnosti jaderné energie. 

8. dubna podepsala ruská 
společnost Gazprom v Moskvě 
smlouvu se společností Shell 
o dodávkách LNG a zemního plynu. 
Součástí kontraktu je i převzetí části 
kapacit zemního plynu v Mexiku 
ruskou společností. 

15. dubna zveřejnila britská 
vláda 11 potenciálních míst, kde 
by se mohly postavit nové jaderné 
elektrárny. Všechny oblasti jsou 
v Anglii a Walesu, protože Skotsko 
na svém území jaderné elektrárny 
nechce.
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 o čem se mluví

jaká opatření přijaly 
členské státy V rámci boje 
s hospodářskou krizí?

Zvláštní vydání srovnávací tabulky 
pro státní podporu zveřejněné 
Evropskou komisí se zaměřuje na 
opatření, která byla v souvislosti se 
současnou finanční a hospodářskou 
krizí přijata členskými státy 
a přezkoumána a koordinována 
Komisí. 

Za účelem zachování finanční stability 
přijaly členské státy záruční režimy, 
ochranná opatření proti rizikům 
a rekapitalizační opatření určená 
finančnímu sektoru o celkové částce 
3000 mld. EUR. Tři nová sdělení EK 
poskytla jasný rámec stanovující 
podmínky, za kterých tato bezprece-
dentní opatření mohou být přijata, aby 
byla zároveň zachována soudržnost 
jednotného trhu a předešlo se nezdra-
vému soutěžení mezi členskými státy 
v oblasti dotací. Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory z prosince 
2008 dále poskytuje členským státům 
návod, jak nejlépe pomoci podnikům 
a pracovním místům v reálné 
ekonomice bez přílišného narušení 
hospodářské soutěže. Komisařka pro 
hospodářskou soutěž Kroesová 

k tomu poznamenala: „Posledních 
šest měsíců ukázalo, že kontrola 
státní pomoci hraje klíčovou úlohu při 
koordinovaném celoevropském 
řešení problémů, které přináší 
hospodářská krize. Pravidla státní 
pomoci vyzkoušená a testovaná EU 
byla a jsou nedílnou součástí řešení. 
Náš zásah a někdy přísné podmínky 
zamezily tomu, aby se členské státy 
chytily do pasti protekcionismu 
a přenášely své problémy na jiné 
členské státy, a zároveň umožnily 
státům předejít finančnímu zhroucení. 
Nyní je odpovědností finančního 
sektoru očistit své účty a restrukturo-
vat se, aby byla zajištěna života-
schopná budoucnost.“ Činnost 
koordinovaná členskými státy a EK 
umožnila rychlé zavádění přiměře-

ných podpůrných mechanismů 
a opatření ad hoc, jejichž cílem bylo 
překonat problémy spojené s finanční 
krizí bez nežádoucího narušení 
hospodářské soutěže. Od září 2008 
přijala EK více než 50 rozhodnutí. To 
napomohlo udržet finanční stabilitu 
a navrátit důvěru ve finanční sektor 
a hospodářství jako celek a zároveň 
umožnilo zachovat do budoucna 
podněty pro přiměřené podstupování 
rizika a soutěž. Kontrola státní 
podpory zásadním způsobem 
přispěla k tomu, aby se předešlo 
nezdravému soutěžení v oblasti 
dotací a aby se uvnitř jednotného trhu 
udržely rovné podmínky pro všechny 
podniky. Byly zachovány zájmy 
významných finančních institucí, které 
jsou schopny provozu bez státní 
podpory. Zvláštní vydání srovnávací 
tabulky pro státní podporu uvádí, že 
celková maximální částka krizových 
opatření určených na podporu 
finančním institucím, která byla 
Komisí schválena, činí 3000 mld. 
EUR. Toto číslo představuje celkovou 
maximální částku záručních režimů 
(ve výši 2300 mld. EUR), rekapitali-
začních režimů (téměř 300 mld. EUR) 
a záchranných a restrukturalizační 
opatření ad hoc určených individuál-

ním bankám a finančním institucím 
(okolo 400 mld. EUR). Reálný objem 
státní pomoci bude výrazně nižší, 
zejména proto, že prvek pomoci 
u státních záruk představuje 
normálně pouze malou část 
zaručených částek. Skutečný 
rozpočtový výdaj nastává pouze ve 
chvíli, kdy je státní záruka čerpána. 
EK přijala v těsné spolupráci 
s členskými státy v období mezi 
říjnem 2008 a únorem 2009 tři 
sdělení: sdělení k bankovnictví, 
sdělení o rekapitalizaci a sdělení 
o znehodnocených aktivech. 
Vzhledem k potížím podniků v oblasti 
přístupu k půjčkám přijala Komise 
v prosinci 2008 dočasný rámec, který 
poskytuje členským státům 
dodatečné prostředky v boji proti vlivu 
omezení úvěrů na reálnou ekonomiku. 
Komise schválila okolo 25 opatření 
státní pomoci v deseti členských 
státech, která jsou zaměřena na 
stabilizaci podniků a pracovních míst 
v reálné ekonomice. Srovnávací 
tabulku s řadou podrobných 
statistických tabulek a ukazatelů pro 
všechny státy naleznete na 
následujících stránkách EK pod 
nadpisem „Scoreboard, reports  
and studies“. 
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