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Vážení čtenáři, 

otevíráte další číslo bulletinu Energetika v Evropské unii, který jsme pojali tentokrát trochu obecněji. 
Byť „celý Brusel“ je nyní na prázdninách, v energetice bylo i tentokrát v červenci velmi rušno. 
Evropský parlament schválil kompromisní znění směrnice o průmyslových emisích, k dohodě 
mezi Parlamentem a Radou došlo i ohledně nových pravidel v oblasti zabezpečení dodávek plynu 
a tak trochu tradičně před létem poslala Evropská komise proti členským státům další sérii tzv. 
infringementů (tedy řízení pro nesplnění povinností vyplývajících pro členské státy z práva EU). 
Štafety ve vedení EU se chopila Belgie, jejíž přehled priorit v oblasti energetiky rovněž naleznete 
v tomto čísle. Věnujeme se také strategii EU pro energetiku v letech 2011–2020, co nás čeká 
v evropské energetice na podzim a taktéž jak si vedou obnovitelné zdroje energie v energetickém 
mixu EU. Vzhledem k tomu, že je toto číslo letním dvojčíslem, rozhodli jsme se jej pojmout 
obecněji a připomenout Vám, jak funguje legislativní proces na úrovni EU, co je to tzv. komitologie 
a rovněž – jaké orgány na evropské úrovni se energetikou zabývají. Doufám, že Vám tento přehled 
poskytne další užitečné informace o tom, jak „Brusel“ funguje.  
 
Na závěr bych Vám za útvar Evropské agendy ČEz, a.s. ráda popřála příjemné léto a na 
shledanou se těším v dalším, zářijovém čísle našeho bulletinu 
 
zuzana Krejčiříková

ČEZ, a. s. Evropská agenda, 
Duhová 2/1444, Praha, 140 53, eu@cez.cz 
zuzana Krejčiříková, manažerka pro evropskou agendu,  
+420 211 042 509, zuzana.krejcirikova@cez.cz | 
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Veronika Stejskalová, +420 211 042 445,  
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Bulletin je šířen pouze v elektronické podobě a bezplatně | 
Texty a informace obsažené v tomto bulletinu jsou pova
žovány 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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Francie, německo a Velká 
británie chtějí 30% cíl snížení 
emisí co2

Ministři energetiky Německa, Francie a Velké 
Británie vyzvali ve společném článku EU, aby 
zvýšila svůj cíl snížení emisí CO2 do roku 2020 
z 20  % na 30  %.

Norbert Roettgen, JeanLouis Borloo a Chris 
Huhne v článku, který zveřejnil 15. července 
Financial Times, mimo jiné napsali: „Pokud 
se budeme držet 20% cíle, Evropu v nízko
uhlíkovém světě porazí takové země jako 
jsou Čína, Japonsko nebo Spojené státy, 
které usilují o vytvoření co nejpříznivějšího 
prostředí pro investice do nízkouhlíkových 
technologií.“ 
Právě „závod“ o zelená pracovní místa a níz
kouhlíkové technologie je jedním z hlavních 
argumentů ministrů, podle kterých je sou
časný 20% cíl pro přechod k nízkouhlíkové 
ekonomice nedostatečný. Upozorňují přitom 
na fakt, že sama ekonomická krize díky utlu
mení výroby výrazně snížila emise v unii a tím 
i snížila náklady na navýšení redukčního cíle.
Společná pozice tří největších zemí EU před
stavuje výrazný posun oproti jejím dosavadním 

pozicím – zejména Německo a Francie se 
ještě před několika týdny ústy svých ministrů 
průmyslu vyjadřovaly jednoznačně proti jed
nostrannému zvýšení cíle. Dosavadním argu
mentem byla oficiální pozice EU, podle které 
se sedmadvacítka zaváže k vyššímu cíli pouze 
tehdy, pokud se srovnatelnými závazky přijdou 

další významní znečišťovatelé, zejména Čína 
a Spojené státy.
Lze očekávat, že změna stanoviska klíčových 
evropských států bude mít velký vliv i na připra
vovanou pozici EU pro prosincová klimatická 
jednání v Cancúnu. 
Společný článek ministrů: 
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http://www.ft.com/cms/s/0/08538a04-8f78-11df-8df0-00144feab49a.html
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10,2 GW. Podle studie organizace REN21 byla vloni lídrem v zavádě
ní nových větrných elektráren Čína s 13,8 GW. Tatáž studie rovněž 
dokumentuje, že nejvíce fotovoltaických elektráren bylo v loňském 
roce v Evropě postaveno v Německu – jejich celkový výkon dosáhl 
3,8 GW. Česká republika je přitom dle společnosti ČEPS jen těsně dru
há za Německem při přepočtu nových solárních elektráren na jednoho 
obyvatele. Ve světovém žebříčku nově instalovaných solárních elektrá
ren v roce 2009 zaujímá naše země s 411  MW páté místo. 
zlatou „obnovitelnou“ horečku však začínají tlumit rostoucí náklady 
na dotace pro fotovoltaiku – ty již přivedly mnoho zemí, včetně lídra 
z roku 2008 Španělska či itálie, k výrazným škrtům ve výkupních 
cenách. V Německu by měly být výkupní ceny během příštích třech 
měsíců sníženy o 13  %. Právě nový německý zákon o podpoře OzE 
dává ostatním zemím EU za příklad komisař pro energetiku Günther 
 Oettinger – ten se zároveň začátkem července vyjádřil pro harmonizo
vané výkupní ceny za energii z OzE na úrovni EU. 
Více viz:  a  a 

reViZe ippc schVálena

Projednávání revidované směrnice o IPPC se po více než dvou 
a půl letech blíží svému závěru – plénum Evropského parlamentu 
totiž 7. července potvrdilo kompromisní text směrnice, který 
byl se zástupci Parlamentu dojednán 16. června španělským 
předsednictvím.

K dokončení legislativního procesu tak nyní zbývá pouze formální 
schválení textu Radou. Revidovaná směrnice, která slučuje a upravuje 
sedm stávajících směrnic, zejména pak směrnici o velkých spalovacích 

podíl oZe na noVých Zdrojích energie V eu  
byl V roce 2009 62  % 

Dle zprávy Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC) se 
v roce 2009 v EU 62  % (17GW) nových zdrojů elektrické energie řadilo 
mezi obnovitelné.

V roce 2008 představovaly OzE 57  % nových zdrojů elektřiny 
v EU. V absolutním součtu obnovitelné zdroje pokryly loni 19,9  % 
spotřeby elektřiny v EU. Největší podíl přitom připadá na větrné 
elektrárny – celkový výkon loni uvedených do provozu představuje 
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5957&userservice_id=1&request.id=0
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/obnovitelne-zdroje-minuly-rok-triumfovaly-007727
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/oettinger-oze-potrebuji-jednotne-vykupni-ceny-007705
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o místo se  
V energetickém mixu eu hlásí  
… oceán !

Na základě cestovní mapy do roku 2050, 
publikované Evropskou oceánskou 
energetickou asociací (EU-OEA), by mohly 
různé formy energií moří a oceánů pokrýt 
v roce 2050 až 15  % spotřeby Evropské unie.

Jedná se nejenom o energii vlnovou a přílivo
vou, ale rovněž tepelnou energii získávanou 
rozdílem salinity. Toto množství, odpovídají
cí 188 GW instalovaného výkonu, by mohlo 
v polovině tohoto století předejít emitování 
136 mil. tun CO2.
i přes slibné vyhlídky a značný potenciál je 
však toto odvětví ve svém ranném stádiu 
 demonstrací a testování; dotčené subjekty se 
pak snaží získat potřebné investice pro další 
rozvoj a implementaci. V tomto ohledu je pro
zatím nejdále Velká Británie, která disponuje 
první komerčně využitelnou přílivovou turbínou. 
S cílem podpořit a urychlit rozvoj různých 
forem energie moří a oceánů včetně nezbytné 
přenosové infrastruktury apelovala EUOEA 
ve zveřejněném dokumentu na potřebu úzké 
spolupráce s dalšími souvisejícími sektory 

zařízeních (LCP směrnice) či integrované pre
venci a kontrole znečištění (iPPC), se dotkne 
zhruba 52.000 průmyslových a zemědělských 
zařízení, která musí žádat o integrovaná povo
lení k provozu. 
z hlediska velkých spalovacích zařízení je 
podstatné, že kompromisní text obsahuje tzv. 
flexibilní mechanismy (národní přechodný 
plán a časově omezenou derogaci), jejichž 
cílem je poskytnout realistický časový rámec 
pro modernizaci velkých spalovacích zařízení, 
aby mohla od roku 2020 plnit přísnější emisní 
limity. Směrnice také upravuje a vyjasňuje 
koncept tzv. nejlepších dostupných technik 
(BAT). S nimi spojené emisní limity škodlivin 
budou po aktualizaci BAT povinné pro všech
na zařízení. 
Budeli však prokázáno, že náklady spojené 
s implementací těchto standardů by byly 
ne úměr ně vyšší než benefity pro životní 
prostředí, bude odpovědný úřad vydávající in
tegrované povolení moci udělit s přihlédnutím 
k technickým důvodům či místním podmínkám 
výjimku z BAT. V každém případě však zaříze
ní bude muset plnit maximální hodnoty emisí 
dle příloh směrnice. Ke schválení kompromis
ního znění Radou by mělo dojít v září tohoto 
roku, takže by směrnice v průběhu října mohla 
vstoupit v platnost.

(mořskými větrnými farmami) a také na za
řazení těchto aktivit pod křídla Strategického 
energetického technologického (SET) plánu 
a vytvoření příslušné evropské průmyslové 
iniciativy. 
Více viz: 

program belgického 
předsednictVí – energetika

1. července 2010 přebrala od Španělska 
předsednickou štafetu v Radě EU Belgie.

Bude se tak stejně jako její předchůdci snažit 
o zajištění hladkého fungování Rady, řízení 
diskusí i různých formací Rady EU s cílem 
dosáhnout priorit stanovených pro jednotlivé 
oblasti. A co budou znamenat priority belgic
kého předsednictví (BE PRES) pro energetiku 
a energetickou politiku EU?
Po koncepční stránce mezi ně patří příprava 
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http://www.euractiv.com/en/energy/ocean-energy-wants-place-eus-energy-future-news-496479
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střednědobého Energetického akčního plánu 
na období 2011–2020, jehož přijetí Radou EU 
se očekává na jaře 2011 a rovněž diskuse 
o Cestovní mapě do roku 2050  s cílem mate
rializovat dlouhodobou strategii pro dosažení 
ekonomiky s nízkými emisemi CO2.
Během BE PRES se očekává od Komise vy
dání řady dokumentů, na které bude reagovat. 
Ke Sdělení k metodickým pokynům a nejlep
ším postupům souvisejícím s iniciativami pro 
regionální spolupráci v energetice připraví ná
vrh závěrů Rady. Dále se bude věnovat všem 
součástem infrastrukturního balíčku, jehož 
zveřejnění se očekává během tohoto podzimu, 
tedy např. zorganizuje debatu Rady ke Sděle
ní k rozvoji energetické infrastruktury do roku 
2020/2030, přičiní se o položení základu pro 
rozvoj mořských větrných farem, bude věnovat 
zvláštní pozornost rozvoji chytrých sítí, stejně 
jako přezkoumá revizi metodických pokynů pro 
transevropské energetické sítě. Dalším oče
kávaným dokumentem Komise je legislativní 
návrh pro zvýšení transparentnosti a integrity 
velkoobchodních transakcí s elektřinou a zem
ním plynem, ke kterému připraví předsednictví 
ke konci roku zprávu o pokroku.
Kromě výše uvedeného se bude belgické 
předsednictví věnovat dalším výzvám – jak 
učinit energetickou politiku přívětivější pro spo

třebitele, jak zvýšit využití biopaliv v souvis
losti s dosažením cíle pro obnovitelné zdroje 
energie, jak efektivně využít nerozdělené pro
středky z části hospodářského plánu obnovy 
zaměřené na podporu energetických projektů, 
ale rovněž jak koordinovaně a efektivně vystu
povat v rámci energetických jednání se třetími 
zeměmi. 
Více viz: 

strategie eVropské unie  
V oblasti energetiky  
2011–2020

Do 2. července probíhala na internetových 
stránkách Evropské komise veřejná 
konzultace návrhu strategie EU pro 
energetiku v letech 2011–2020.

Po zapracování přijatých podnětů by tato 
strategie měla být schválena na podzim, 
resp. na jaře příštího roku Radou Evropské 
unie a Evropskou radou. O čem přitom tato 
strategie hovoří a co považuje za priori
ty? Především dokončení liberalizace trhů 
s energiemi ve všech členských státech, což 
i přes termín stanovený v legislativě stále 
není skutečností. Dále Evropská komise 
uvádí, že by energetický mix EU měl být 

vyvážený a založen na využívání všech 
nízkouhlíkových zdrojů, včetně OzE, jádra 
a CCS v okamžiku, kdy bude tato technologie 
dostupná. Cena za energie by měla být určo
vána trhem; v tomto ohledu bude ovlivňována 
cenou povolenky na emise skleníkových 
plynů, protože systém evropského emisního 
obchodování by měl nadále zůstat hlavním 
systémem v této oblasti. 
Strategie EU klade velký důraz i na propojo
vání trhů pomocí přeshraničních sítí a apeluje 
na zrychlování síťové výstavby a povolovacích 
řízení v tomto ohledu. Na úrovni distribuce 
hovoří o tzv. inteligentních sítích, které by měly 
být postupně zaváděny již na základě legisla
tivy (třetí liberalizační balíček). V neposlední 
řadě je prioritou do roku 2020 oblast vědy a vý
zkumu, kde jsou členské státy vyzývány, aby 
se této oblasti věnovaly více, jak finančně, tak 
věcně. závěr strategie pak pojednává o proble
matice lidských zdrojů a stárnoucí „energetické“ 
populaci, a proto EU hodlá aktivněji podporovat 
technické vzdělávání na všech úrovních. 
Celý návrh Evropské komise je k dispozici 
na:  
Je třeba ještě dodat, že Evropská komise sou
časně připravuje strategii EU v oblasti energeti
ky do roku 2050, která by měla být dokončena 
rovněž v průběhu příštího roku.
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http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm
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Zahájení belgického 
předsednictVí pod atomiem 

Belgie připravila skutečně originální oslavu 
zahájení svého předsednictví v Radě EU hned 
v průběhu jeho prvního dne.

To proběhlo za přítomnosti zástupců zemí 
předsednického tria – belgického eurokomisa
ře Karla de Guchta, španělského velvyslance 
při EU Carlose Fernandeze a maďarského 
velvyslance při EU ivana Gábora – na půdě 
zábavního parku MiniEurope, který je složen 
z řady miniaturních staveb z celé Evropy a roz
kládá se jen pár kroků od jednoho z nejzná
mějších belgických symbolů – nablýskaného 
Atomia. 
Po zahajovacích projevech pak všichni 
 zúčastnění společně nesli 300  m dlouhou 
vlajku EU z „Maďarska“ přes „Španělsko“ až 
po slavnostní finále v „Belgii“, jež bylo dopro
vázeno ohňostroji, rejem balónků, evropskou 
hymnou a hlavně výbornou náladou všech 
zúčast něných.
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gaZprom láká rWe,  
aby přestoupilo k south streamu

Ruský plynárenský gigant Gazprom, který 
spolu s italskou společností Eni buduje 
plynovod South Stream, se snaží dle 
informací německého deníku Handelsblatt 
pro výstavbu plynovodu pod Černým mořem 
získat německý koncern RWE.

Cílem tohoto kroku je ze strany Gazpromu 
získání přístupu ke koncovému spotřebiteli 
v Německu další cestou – s německými spo
lečnostmi BASF a E.ON již spolupracuje na 
výstavbě plynovodu Nord Stream pod Baltským 
mořem. Spolupráce s RWE na projektu South 
Stream by ale pro Gazprom byla zajímavá i z ji
ného pohledu. Pokud by se totiž RWE rozhodlo 
k ruskoitalskému konsorciu připojit, znamenalo 
by to s největší pravděpodobností vystoupení 
RWE z konsorcia konkurenčního plynovodu 
Nabucco, který je preferovaným projektem 
Evropské unie, a to zejména proto, že by měl 
přivést do Evropy plyn z Kavkazu a Blízkého 
východu a snížit tak závislost na ruském plynu. 
Přistoupení RWE k South Streamu by však 
s největší pravděpodobností Nabuccu, které 
nemá zasmluvněny dostatečné dodávky plynu, 
uštědřilo smrtelnou ránu. Nabídka, kterou 

Gazprom popřel, měla dle Handelsblatt být ad
resována šéfovi RWE zodpovědnému za stra
tegii Leonhardu Birnbaumovi, a to v době, kdy 
stagnují rozhovory mezi konsorciem Nabucco 
a potenciálními dodavateli plynu z Ázerbajdžá
nu, Turkmenistánu a iráku. 
Více viz: 

bulharsko opět podporuje 
south stream

Letošní léto je mimořádně bohaté na změny 
podpory projektu plynovodu South Stream, 
který má od roku 2015 přivádět do Evropy 
63 mld. m3 ročně.

Nejprve v polovině června ruská společnost 
Gazprom oznámila záměr přehodnotit trasu 
projektu tak, aby vedl mimo území Bulharska, 
což byla reakce na bulharské pozastavení 
účasti na realizaci černomořského ropovodu 
BurgasAlexandroupolis, odůvodněné obava
mi o bezpečnost a vážné dopady na životní 
prostředí. Tento ropovod měl fungovat jako 
zkratka od bulharského pobřeží k řeckému 
pobřeží a měl citelně ulevit bosporské úžině, 
v současné době zahlcené intenzivní námořní 
dopravou, zejména tankery. Bulharská podpora 
projektu South Stream je však nejistá již od 

loňského července, kdy Bulharsko pozastavilo 
svoji účast v projektu s cílem získat pro sebe 
lepší podmínky. Letošní „krize“ byla zažehnána 
ruskobulharskými bilaterálními rozhovory 
počátkem července, kdy obě strany jednaly 
nejenom o South Streamu, ale i o černomoř
ském ropovodu a výstavbě jaderné elektrárny 
Belene. Výsledkem byl podpis cestovní mapy 
o realizaci South Streamu, která pro přepravu 
zemního plynu přes území Bulharska počítá 
jednak s částečným využitím bulharské plyno
vé soustavy , jednak s vytvořením ruskobul
harského konsorcia pro výstavbu a provoz bul
harské části projektu. Bulharsko tak výměnou 
za podporu projektu získalo nejenom kontrakt 
na odběr zemního plynu bez prostředníků od 
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http://www.financninoviny.cz/zpravy/gazprom-se-pry-snazi-pretahnout-rwe-k-plynovodu-south-stream/502352
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června 2011, ale zejména okamžité snížení cen 
zemního plynu pro svoji spotřebu. 
Více viz: 

emise co2 komplikují plánoVané 
VýstaVby uhelných elektráren 
V polsku 

Plánovanou výstavbu nových uhelných 
elektráren v Polsku komplikují emisní limity 
oxidu uhličitého.

Podle nejnovějších informací již od záměru 
vybudovat nové bloky elektráren odstoupily dvě 
společnosti – RWE Polska a švédský Vattenfall. 
Společnost RWE plánovala spolu s polskou 

Kompanii Węglowou vybudovat elektrárnu 
o výkonu 800 megawattů, která měla být spuš
těna v roce 2015. Také polský KHW (Katowicki 
Holding Węglowy), přišel o dostavbu elekt
rárenského bloku o výkonu 800 megawattů 
poté, co byl plán výstavby zastaven partnerem 
zmíněného holdingu. Podle slov Waldemara 
Pawlaka, polského ministra průmyslu, jsou 
energetické koncerny kvůli nejasnostem ohled
ně emisních limitů CO2 nových uhelných bloků 
a zavedení vysokých poplatků za emise nuce
ny přecházet na alternativní paliva. Alternativ
ním řešením pro Polsko je jaderná elektrárna, 
kterou plánuje do roku 2020 postavit polská 
energetická skupina Polska Grupa Energe
tyczna. 
Více viz: 

rusko chce V bulharsku 
VybudoVat jadernou elektrárnu

Ruská společnost Atomstroyexport hodlá 
na území Bulharska (konkrétně v Belene) 
postavit jadernou elektrárnu.

Moskva chce od bulharské strany definitivní 
povolení výstavby a dává najevo, že pokud jej 
nezíská, může to ohrozit její účast v projektu 
South Stream. Podle ruské strany je bulharský 

postoj ke zmíněnému projektu velmi matoucí. 
Bulharský premiér Bojko Borissov viní svého 
předchůdce, že nepřijal dřívější ruské nabídky, 
ten to ovšem odmítá s tím, že Bulharsko čekalo 
na schválení technických parametrů Evropskou 
unií. Pro Evropskou unii je projekt této jaderné 
elektrárny také citlivý, protože Belene by byla 
první jadernou elektrárnou s absolutní závis
lostí na ruských technologiích. EU chce, aby 
Belene vznikla za přispění evropského kapitálu. 
Podle původních plánů měla být stavba jader
né elektrárny dokončena do roku 2014, tento 
termín je v současné době nereálný, hlavně 
kvůli problémům s financováním. Náklady na 
výstavbu se nyní mají vyšplhat z původních čtyř 
miliard euro až na osm až deset miliard euro. 
Více viz: 
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http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE66G03H20100717?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/polsko-rusi-kvuli-emisim-co2-projekty-uhelnych-elektraren
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/rusko-tlaci-na-bulharsko-kvuli-jaderne-elektrarne-007679
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italský enel chce letos uVést  
sVé akcie na burZu

Dne 6. července 2010 potvrdil Fulvio Conti, generální ředitel italského 
koncernu Enel, že společnost chce letos uvést na burzu akcie své 
divize Enel Green Power (EGP).

Učiní tak i přesto, že podmínky na finančních trzích jsou nejisté. Pokud 
se tak stane, bude to za letošní rok zatím největší primární nabídka 
akcií v Evropě. Společnost Enel je nejzadluženější z velkých energetic
kých firem v Evropě, její dluhy na konci března 2010 činily 51,9 miliard 
euro (zhruba 1,3 bilionů Kč). Enel má v plánu do konce roku tento svůj 
dluh snížit na 45 miliard euro, zejména prodejem španělské plynáren
ské sítě a také svých aktiv v Bulharsku. 
Více viz: 

egypt chce VybudoVat 100  mW solární elektrárnu

Egyptské ministerstvo energetiky oznámilo, že v letech 2012 až 2017 
chce vybudovat solární elektrárnu o kapacitě 100  MW.

Podle dostupných zpráv bude solární projekt v Kom Ombo financo
vat řada mezinárodních institucí, včetně Afrického rozvojového fondu 
a Světové banky. Další prostředky mají být poskytnuty v rámci systému 
CDM (Clean Development Mechanism) jakožto kompenzace uhlíkových 
emisí. Projekt je součástí pětiletého plánu, který má z Egypta učinit jed
noho z předních výrobců solární energie v severní Africe. Tento projekt 
solární elektrárny bude již druhým svého druhu v Egyptě. První solární 
elektrárna v ElKoraymatu (jižně od Káhiry), jejíž dokončení se plánuje 

na konci roku 2010, bude vyrábět 20  MW solární energie. Severní 
Afrika je ideálním místem pro solární elektrárny, díky řídkým dešťovým 
srážkám a celoročnímu slunečnímu svitu. V současné době, je naprostá 
většina energie v Egyptě získávána ze zemního plynu a pouze malé 
procento pochází z velkých vodních elektráren na Nilu. Egyptská vláda 
se zavázala, že do roku 2020 bude 20  % elektrické energie pocházet 
z obnovitelných zdrojů a doufá, že toho dosáhne právě díky expanzi 
solární a větrné energie. 
Více viz: 
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http://www.finance.cz/zpravy/finance/270977-italsky-enel-stale-chysta-prvotni-nabidku-akcii-sve-divize-egp/
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jul/12/egypt-solar-power
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jádro Zpět Ve ŠVédsku – ZákaZ je ZruŠen! 

Ve švédském parlamentu byl v polovině června odhlasován a tím tedy 
oficiálně zrušen zákaz jádra, který byl poprvé představen v roce 1980.

Švédsko se nyní připravuje na výstavbu nových jaderných reaktorů. 
V tomto politickém obratu se odráží veřejné mínění ve Švédsku ve pro
spěch jaderné energie. 
Podle Santiaga San Antonia, generálního ředitele FORATOMu, švédská 
vláda svým rozhodnutím znovu dokazuje stále rostoucí přesvědčení 
celé Evropy, že jaderná energie má zásadní význam nejen v otázce 
nízkouhlíkové budoucnosti v Evropě, ale také v otázce zajištění bez
pečnosti dodávek elektrické energie. 
Politické zvraty, prodloužení provozní licence a zahájení programu nové 
výstavby potvrzuje, že jaderná energie je nepochybně zpět na výsluní 
Evropské politiky.

do pěti let bude mít eVropa elektřinu Ze sahary

Dne 20. června 2010 se konalo v Alžíru setkání ministrů energetiky 
tří afrických zemí a evropského komisaře pro energetiku Günthera 
Oettingera.

Hlavním bodem jednání byl energetický projekt Desertec. Ministři dali 
najevo, že chtějí vybudovat infrastrukturu a vytvořit společná pravidla 
trhu, která jim umožní prodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů do 
Evropy. Komisař  Oettinger k tomu dodal, že Evropa by mohla začít 
dovážet elektřinu vyrobenou pomocí solární a větrné energie na severu 
Afriky již během pěti let. Podle Evropské unie, která je tomuto projektu 

dlouhodobě nakloněná, by se díky těmto zdrojům mohlo podařit do 
roku 2020 splnit cíl, podle něhož má být 20  % spotřeby energie v EU 
pokryto z obnovitelných zdrojů. Projekt Desertec bude vyrábět elektřinu 
ze solárních a větrných elektráren, jež budou umístěny v pobřežních 
oblastech severní Afriky a Arabského poloostrova. Afriku a Evropu by 
měly spojit kabely vysokého napětí. Celý projekt je rozplánován v hori
zontu 20 až 40 let a počítá s investicemi stovek miliard eur. Konsorcium 
Desertec tvoří 17 firem a mezi jeho podílníky patří Siemens, RWE či 
např. Deutsche Bank. 
Více viz: 

komise předložila plán na FinancoVání iter

V minulých číslech bulletinu jsme se zmiňovali o finančních problé-
mech výstavby evropského experimentálního fúzního reaktoru ITER, 
způsobených zejména neshodami mezi Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem a národními vládami ohledně struktury zdrojů.

V návaznosti na závěry Rady ze dne 12. července, jimiž dala Rada 
najevo silný zájem na zajištění dostatečných prostředků, schválila Ko
mise dne 20. července plán na financování reaktoru. Komise navrhuje 
převést na tento projekt zdroje ze Sedmého rámcového programu pro 
výzkum, a sice v objemu 100 mil. euro v roce 2012 a 360 mil. euro v ro
ce 2013. Kromě toho EK navrhuje využít 400 mil. euro z jiných doposud 
nevyužitých kapitol rozpočtu EU. Revize rozpočtových zdrojů pro iTER 
byla nutná zejména k podstatnému nárůstu plánovaných výdajů – oproti 
počátečním představám v objemu cca 2.7 mld. euro by měly narůst až 
na dvojnásobek. 
Více viz: 
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http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/elektrina-by-ze-sahary-mohla-zacit-proudit-uz-za-pet-let-007645
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/988&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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dohoda  
o diplomatické službě eu

Evropský parlament schválil na červencovém plénu 
doporučení o organizaci a pracovních metodách nové 
Evropské služby pro vnější činnost (EEAS), kterou zavedla 
Lisabonská smlouva.

Europoslanci si tak dokázali po složitých jednáních i u návrhu, u které
ho byli formálně pouze konzultováni, na členských státech a Evropské 
komisi vyjednat řadu podstatných změn, a to především kvůli novým 
rozpočtovým pravomocem Parlamentu. 
Nová diplomatická služba je nástrojem, který má k dispozici Vysoká 
představitelka EU pro zahraniční politiku při řízení a zajišťování soudrž
nosti vnější činnosti EU. 
Dle dohody, kterou za Evropský parlament vyjednali bývalý dlouholetý 
předseda zahraničního výboru Elmar Brok spolu s bývalým belgickým 
premiérem Guy Verhofstadtem zůstane například dohled nad programy 
EU v oblasti rozvojové politiky a politiky sousedství v rukou Evropské 
komise. Personál diplomatické služby bude tvořen nejméně z 60  % ze 
stálých úředníků evropských institucí, třetinu aparátu budou tvořit úřed
níci z národních diplomatických služeb, kteří se na dobu nejvýše osmi 
let s možností prodloužení o dva roky stanou dočasnými zaměstnanci 
EEAS. Sídlem EEAS, která spolkne 136 stávajících delegací Evropské 
komise ve třetích zemích, bude Brusel. 
Více viz: 

jak Funguje spoluroZhodoVací procedura, 
resp. běžný legislatiVní postup

Nejčastější procedurou přijímání evropské legislativy (nařízení 
a směrnic) je v současné době tzv. procedura spolurozhodování, 
která byla Lisabonskou smlouvou přejmenována na běžný 
legislativní postup. 

Na rozdíl od jiných procedur, v rámci kterých má Evropský parlament 
pouze poradní roli (těch je dnes naprostá menšina – týká se pouze 
23 výjimek), staví spolurozhodovací procedura Parlament s Radou na 
stejnou úroveň. Na základě návrhů Evropské komise, která disponuje 
monopolem legislativní iniciativy Unie, přijímají tyto dva orgány společ
ně právní předpisy.
Pokud v rámci prvního, druhého nebo třetího čtení nedojde ke shodě 
obou institucí, legislativní proces končí neúspěchem. V praxi zna
mená spolurozhodování výrazné posílení Evropského parlamentu 
na úkor Rady – ta nemůže Parlament, který tak získává de facto 
právo veta, přehlasovat: Parlament musí s každým návrhem Rady 
souhlasit. 
Spolurozhodování umožňuje Evropskému parlamentu ovlivňovat právní 
předpisy EU v tak rozličných oblastech jako je stanovení pravidel 
vnitřního trhu, ochrana životního prostředí, ochrana práv spotřebitele, 
dopravní sítě, vzdělání, výzkum a vývoje aj. Lisabonská smlouva spolu
rozhodování dále rozšířila např. o oblast justiční spolupráce v trestních 
věcech, policejní spolupráci, zemědělskou politiku, vízovou a přistě
hovalskou politiku či opatření v oblasti strukturáních fondů a přijímání 
finančních nařízení.
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Pravomoci Evropské 
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http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-78057-186-07-28-903-20100707IPR78056-05-07-2010-2010-false/default_cs.htm
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Procedura spolurozhodování zahrnuje jedno, 
dvě nebo tři čtení. zjednodušeně lze její prů
běh popsat takto:

 ■  Evropská komise předloží legislativní 
návrh, který zašle Evropskému parlamentu 
a Radě.

 ■  Evropský parlament přijme své stanovisko 
formou pozměňovacích návrhů původního 
návrhu Komise: o svém postoji Parlament 
rozhoduje hlasováním na plenárním zase
dání o zprávě příslušného stálého výboru.

 ■  Rada ministrů může schválit pozměňovací 
návrh Parlamentu: v tom případě je návrh 
přijat v prvním čtení. Může také pozměňo
vací návrh Parlamentu změnit přijetím tzv.
společného postoje.

 ■  Evropský parlament se ve druhém čtení 
stejnou formou jako v prvním vyjádří ke 
společnému postoji Rady: tentokrát je však 
potřebná absolutní většina hlasů všech po
slanců. Pokud Parlament absolutní většinou 
hlasů společný postoj nezamítne nebo ne
změní, či pokud jej absolutní většinou hlasů 
schválí, je legislativní návrh přijat.

 ■  V opačném případě předloží Komise Radě 
pozměněný návrh, do kterého začlení 
pozměňovací návrhy Parlamentu, se kte
rými souhlasí. Rada může nový návrh buď 

praVomoci eVropské komise 
V oblasti tZV. komitologie

Komitologie (z francouzského „commission“ či 
anglického „committee“, česky výbor) označuje 
systém přijímání technických prováděcích 
předpisů založený na výborech zřízených 
Evropskou komisí. Komise, jejíž zástupce do
tyčnému výboru vždy předsedá, ve spolupráci 
s národními experty přijímá v rámci komitolo
gie ročně na 2500 technických prováděcích 
opatření. Pro srovnání – nových směrnic, 
přijímaných procedurou spolurozhodování, je 
ročně padesátka. 
Jeden z nejostřílenějších bruselských lobbistů 
Daniel Guéguen přirovnává směrnice ke „špič
ce ledovce“ evropské legislativy – komitologií 
je totiž přijímáno téměř 98% evropského práva. 
Komitologie se v bruselském prostředí poprvé 
objevila v roce 1962, kdy vyvstala nutnost 
řídit zemědělské trhy na expertní úrovni, která 
je pro jednání ministrů příliš technická. Dnes 
je výborů okolo 250ti – samostatný výbor 
„mají“ zemědělské produkty (banány, vepřové 
maso…), jejich záběr je však mnohem šir
ší – některé se např.týkají „látek poškozujících 
ozonovou vrstvu“. Na první pohled jsou určující 
směrnice. Vymezují ale „jen“ základní legisla
tivní rámec. 

jednomyslně přijmout, nebo kvalifikovanou 
většinou změnit.

 ■  V případě neshod mezi Radou a Parlamen
tem se ustanoví dohodovací výbor složený 
ze zástupců obou institucí. Jeli v jeho rámci 
dosaženo shody, musí kompromisní návrh 
schválit obě instituce ve třetím čtení. Pouze 
tehdy je legislativní návrh ve třetím čtení 
přijat.

Jakkoli formálně vstupuje Evropská komise 
do přijímání legislativního návrhu pouze 
na jeho počátku předložením legislativního 
návrhu, případně předložením pozměně
ného návrhu na konci druhého čtení, je 
její zapojení do přijímání legislativy v praxi 
mnohem zásadnější. Komise se např.účastní 
jednání mezi Parlamentem a Radou, jejichž 
cílem je nalézt kompromis: proto hovoříme 
o tzv.  trialogu“. 
Projednávání může také Komise kdykoli ukon
čit tím, že svůj legislativní návrh stáhne. Jak 
uvidíme, role Komise je také zcela zásad
ní v přijímání prováděcích předpisů v rámci 
tzv. komitologie.
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Technické podrobnosti, které jsou pro účastníky 
trhu klíčové, však již ministři neřeší. Nejde při
tom o záležitosti druhořadé: nyní se například 
v rámci komitologie řeší otázka, jaké množství 
povolenek dostanou po roce 2012 tepláren
ská zařízení: komitologií se totiž má určit, dle 
jakého „benchmarku“ budou povolenky jednotli
vým zařízením přidělovány. V případě České 
republiky tak může mít jedno komitologické 
rozhodnutí zásadní vliv na budoucí ceny cen
trálně dodávaného tepla a tedy i budoucnost 
celého českého teplárenství, aniž by byli čeští 
politici jednání účastni. 
Komitologie byla právem kritizována za svou 
neprůhlednost – o jednání za zavřenými 
dveřmi nebyl řádně informován ani Evropský 
parlament, ani veřejnost ve členských státech. 
Dohled nad úředníky Komise i národními 
experty a s ním spojená zodpovědnost je 
i dnes minimální: není například známo, který 
z českých úředníků v rámci komitologického 
výboru souhlasil s medializovaným záka
zem klasických žárovek. V roce 2006 byla 
komitologie reformována, aby do rozhodo
vání výborů mohl být více zapojen Evropský 
parlament. zavedením kvazilegislativních aktů 
a nové procedury (tzv.regulativní procedura 
s kontrolou) umožňující Parlamentu a Radě 
rozhodnutí výboru vetovat, se alespoň částeč

ně role Evropského parlamentu v komitologii 
posílila. V praxi je však nepředstavitelné, že 
by byl Parlament schopen veškerá rozhodnutí 
v rámci komitologie podrobit důkladnému 
rozboru. 
Lisabonská smlouva přišla se zásadním ob
ratem, který reformu z roku 2006 zpochybnil. 
Lisabonská smlouva rozlišuje mezi tzv. dele
govanými akty a prováděcími akty. Ve druhém 
případě by měl být dle dosud neschváleného 
návrhu Komise prakticky vyloučen jakýkoli vliv 
Parlamentu, v případě delegovaných aktů se 
pravomoci přesunují jednoznačně z politické 
úrovně na úředníky Komise. Na rozdíl od do
savadní komitologie totiž Komise delegované 
akty přijímá pouze na základě konzultace 
neformální „sítě národních expertů“ (dosud se 
ve výborech hlasovalo). Parlament a Rada mají 
sice možnost zatáhnout za záchranou brzdu, 
ovšem až na konci procesu, kdy mohou dele
govaný akt kvalifikovanou většinou zrušit nebo 
vetovat. V praxi je takový případ, kdy by se 
Parlament pro konkrétní akt zmobilizoval, opět 
těžko představitelný. 
Přes svou komplikovanost zůstává komitolo
gie systémem, který není radno ignorovat či 
podceňovat. i zde totiž platí, podobně jako 
v celém rozhodovacím procesu Evropské unie, 
že aktivní a kvalifikovaný přístup se vyplácí. 

Úspěch je podmíněn nejen znalostí procedur 
a jednotlivých aktérů, ale i kvalitou přednese
ných argumentů. Komitologie, ať už ve starší 
podobě či novém, „lisabonském“ hávu, tak kla
de především vysoké nároky na naše zástupce 
v jednotlivých výborech. Fungující součinnost 
kvalitní veřejné správy a soukromého sektoru 
je pro náš úspěch v unii v případě komitologie 
stejně klíčová jako při přijímání „viditelné“ části 
evropské legislativy.
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rada schVálila noVá praVidla  
pro beZpečnost dodáVek plynu

Rada EU na svém zasedání dne 29. června 
schválila kompromisní návrh nových pravidel 
pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního 
plynu do Evropské unie.

Schválený návrh posiluje úlohu Evropské 
komise v této otázce a zrodil se jako kompro
mis tří hlavních politických orgánů Evropské 
unie, tedy Evropské komise, Rady a Evrop
ského parlamentu. Dohoda nařizuje členským 
státům vytvořit a splnit standardy pro oblast 
infrastruktury a dodávek zemního plynu. Přijetí 
nových opatření je reakcí Evropské unie na 
každoročně se opakující problémy s dodávka

mi zemního plynu, k němuž dochází v zimních 
měsících. Návrh byl poté postoupen Evropské
mu parlamentu. Dne 13. července jej schválil 
výbor EP pro průmysl, výzkum a energetiku 
(iTRE). Plénum EP o něm bude jednat v září. 
Více viz: 

komise VyZýVá členské státy 
k implementaci předpisů 
o jednotném trhu

Dne 24. června rozhodla EK o zaslání celkem 
35 tzv. odůvodněných stanovisek vyzývajících 
k důsledné aplikaci společných pravidel pro 
vytvoření jednotného trhu s elektřinou a ply-
nem, a to rovnou dvacítce členských států.

Rakousku, Belgii, Bulharsku, České repub
lice, Německu, Španělsku, Francii, Řecku, 
Maďarsku, irsku, itálii, Lucembursku, Nizozemí, 
Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, 
Slovensku, Švédsku a Spojenému králov
ství. Pokud jde o Českou republiku, Komise 
již zaregistrovala některá nápravná opatření, 
k nimž došlo po zahájení řízení o nedostatečné 
aplikaci pravidel, přesto EK nadále ČR vytýká 
např. absenci mechanismu na řízení přetížení 
v průběhu jednoho dne na všech interkonek
torech. Výhrady proti řadě jiných států jsou 

rozsáhlejší – jedná se např. o nedostatky u in
formací poskytovaných provozovateli přenoso
vých soustav elektřiny a přepravních soustav 
zemního plynu, nedostatečné kvality systémů 
přidělování kapacity sítě, která brání co možná 
nejefektivnějšímu využití sítě pro přenos elek
třiny a přepravu zemního plynu v členských 
státech apod. 
Více viz: 

eib podpoří Zelené projekty 
V noVé kaledonii

Viceprezident Evropské investiční banky 
(EIB) Philippe de Fontaine Vive podepsal 
dne 8. července v Nouméa, hlavním městě 
francouzského teritoria Nové Kaledonie, 
dohodu o podpoře environmentálních 
projektů v této vzdálené tichomořské oblasti.

Podpis pod dohodu o uvolnění 10 milionů EUR 
připojili zástupci čtyř místních bank. Peníze, 
které budou proudit skrze dceřinou odnož EiB, 
Environnementale ii credit line, budou mimo 
jiné využity na stavbu první fotovoltaické elek
trárny na těchto melanéských ostrovech, která 
svou roční produkcí 2,8 milionu KWh ušetří až 
1710 tun CO2. 
Více viz: 
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http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-dohodla-pravidla-bezpecnosti-dodavek-plynu-007673
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/836&formatHTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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komise dala Zelenou státní 
pomoci společnosti  
deutsche solar

Evropská komise schválila státní podporu 
německé firmě Deutsche Solar určenou na 
výrobu solárních článků.

Pomoc ze státních prostředků ve výši 45 mi
lionů EUR je součástí investice v celkové 

výši 350 milionů EUR. Německá vláda tuto 
subvenci oproti původním záměrům snížila, 
jelikož společnost Deutsche Solar obdržela 
státní dotaci v minulosti již několikrát. Evropská 
komise nyní pomoc posvětila, protože podle 
jejího mínění pozitivní účinek na investici do 
regionálního rozvoje převyšuje možný nega
tivní dopad na konkurenční prostředí. Komisař 
pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia 
mimo jiné ocenil vytvoření s investicí spojených 
nových pracovních míst ve městě Freiberg. 

Projekt počítá s postavením nové továrny na 
výrobu solárních článků v tomto saském městě. 
Více viz: 

komise předkládá náVrh 
 naříZení rady o státní podpoře 
na uZaVření nekonkurence-
schopných uhelných dolů

Evropská komise schválila dne 20. července 
návrh nařízení Rady o státní podpoře 
k usnadnění uzavírání ztrátových uhelných 
dolů v EU do 15. října 2014.

Provozní podpora pro toto odvětví bude moci 
být poskytována pouze na základě předložení 
plánu na uzavření ztrátových dolů. Přísluš
ným členským státům bude umožněno, aby 
prostřednictvím poradenství a školení pomohly 
pracovníkům, kterých se uzavření týká a aby 
zajistily, že těžební lokality budou řádně vyčiš
těny a zabezpečeny. 
Podle komisaře pro hospodářskou soutěž 
Joaquína Almunii musí po uvedeném datu 
fungovat již pouze konkurenceschopné 
podniky resp. firmy schopné těžit uhlí bez 
dotací. Podle navrhovaného nařízení se bude 
provozní podpora postupně výrazně snižovat, 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/897&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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a to nejméně o 33  % každých patnáct měsíců. 
V případě, že ztrátový důl nebude uzavřen do 
15. října 2014, příjemce bude muset podporu 
státu vrátit. 
Více viz: 

eVropská komisařka connie 
hedegaardoVá chce ZaVést 
uhlíkoVou daň

Evropská komisařka pro klimatické změny 
Connie Hedegaardová navrhuje zavést tzv. 
uhlíkovou daň.

Komisařka představila dne 26. června 2010 
analýzu předpokládající, že 30% redukce emisí 

CO2 by Evropu stála o 11 miliard euro více než 
původní 20% cíl. Evropský komisař pro daně 
Algris Šemeta navrhl zdanit každou tunu emisí 
CO2 20 eury. 
zdanění by podléhaly oblasti, které nejsou 
zahrnuty do evropského systému obchodo
vání s emisními povolenkami, jako například 
zemědělství. Návrh na zavedení uhlíkové daně 
má podporu ve Finsku, Dánsku, Švédsku 
a Francii. 
Odmítavý postoj zaujímá Velká Británie 
a irsko, které se brání jakékoliv povinné dani 
z Bruselu. Německo a Polsko se rovněž obá
vají zátěže svých ekonomik případnou novou 
daní. Evropská unie navrhla uhlíkovou daň již 
v květnu v rámci dokumentu, který analyzoval 
různé varianty snižování emisí CO2. Podle této 
analýzy je 30% redukce CO2 do roku 2020 
reálná. 
Podle komisařky je nyní velmi důležité spolu
pracovat s jednotlivými členskými státy a zjistit, 
jaké důsledky by pro ně navýšení redukčních 
cílů mělo, protože rozložení nákladů a přínosů 
není všude stejné. Podle jejího vyjádření je 
třeba si uvědomit, že země z uskupení BRiC 
(Brazílie, Rusko, indie a Čína) již přistupují 
na opatření, která mají vést k ekologičtějšímu 
hospodářství. 
Více viz: 

 eVropská komise podepsala 
energetickou dohodu  
se Zeměmi maghrebu

Komisař pro energetiku Günther Oettinger 
podepsal v Alžíru dne 20. června důležitou 
energetickou dohodu, která je prvním krokem 
k vytvoření integrovaného trhu s elektřinou 
v zemích Maghrebu (severní Afriky).
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/984&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/hedegaard-uhlikova-dan-muze-pomoci-dosahnout-30-redukce-emisi-007669
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Dokument, který potvrzuje společný zájem 
obou stran na spolupráci v dané oblasti, vy
tyčuje některé konkrétní kroky v nejbližších 
letech a zavádí pravidla pro každoroční setká
vání příslušných ministrů, spolu s Oettingerem 
podepsali ministři energetiky Alžírska, Maroka 
a Tuniska. Spolupráce je velmi důležitá pro 
obě strany, neboť severoafrické země jsou 
blízkým sousedem Evropské unie a energetika 
zde vyžaduje výrazné reformy, které pomohou 
případným investicím do zdejšího elektráren
ského sektoru. 
Více viz: 

komise poslala  
sdělení námitek společnosti 
serVier

26. července zaslala Evropská komise sdělení 
námitek společnosti Servier za poskytnutí 
nepravdivých informací v odpověď na žádost 
o informace.

V souvislosti se sektorovým šetřením v roce 
2008 a 2009 ve farmaceutické oblasti zaslala 
Evropská komise řadě společností dotazníky 
s žádostmi o informace. Mezi těmito spo
lečnostmi byla i francouzská společnost Les 
Laboratoires Servier. 

Vzhledem k tomu, že se Evropská komise do
mnívá, že Servier poskytla Komisi v dotazníku 
nepravdivé a zavádějící informace, zahájila 
proti této společnosti vyšetřovací řízení a za
slala jí tento týden sdělení námitek. Pokud 
Evropská komise dospěje k závěru, že podané 
informace jsou ve skutečnosti, a to úmysl
ně či z nedbalosti, nesprávné, je oprávněna 
společnosti uložit pokutu ve výši 1  % celkového 
obratu společnosti podle čl. 23 odst. 1 nařízení 
č. 1/2003. 
Více informací: 

eib poskytne půjčku  
kyperské energetice

Evropská investiční banka (EIB) poskytne 
finanční půjčku ve výši 200 milionů EUR 
kyperskému energetickému úřadu na 
vylepšení a rozšíření elektrické přenosové 
a distribuční sítě.

Smlouvu o půjčce podepsali dne 29. června 
v Luxemburgu viceprezident EiB Plutarchos 
Sakellaris a viceprezident kyperského energe
tického úřadu Georgie Pistentis. 
Jedná se o v pořadí pátou finanční pomoc, 
kterou EiB tomuto ostrovnímu státu poskytne. 
V minulosti byla ze strany EiB financována 

například elektrárna Vassilikos nebo stavba 
elektrárny Dekelia ve městě Larnaka. 
Aktivita evropského investičního ústavu je 
jedním z důsledků neustále rostoucí spotřeby 
elektrické energie na tomto středomořském 
ostrově. 
Více viz: 
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Komise dala zelenou 
státní pomoci společnosti 
Deutsche Solar

Komise předkládá návrh 
 Nařízení Rady o státní 
podpoře na uzavření 
nekonkurenceschopných 
uhelných dolů

Evropská komisařka 
Connie Hedegaardová 
chce zavést uhlíkovou 
daň

 Evropská komise 
podepsala energetickou 
dohodu se zeměmi 
Maghrebu

Komise poslala sdělení 
námitek společnosti 
Servier

EIB poskytne půjčku 
kyperské energetice

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/763&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1009&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/109&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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o čem se mluví

technologie, které by se za standardních nedotovaných podmínek těžko 
prosazovaly na trhu. 
Současnou inspirací pro dobré fungování obnovitelného sektoru je dle 
Komisaře právě přijatý zákon o OzE v Německu. i přes to, že tato země 
neleží z pohledu sluneční energie v nejlepších geografických polohách, 
díky výrazné podpoře OzE zde došlo za posledních deset let k vytvoře
ní největšího fotovoltaického trhu na světě. Podobnou strategii postupně 
přijímaly i ostatní evropské země, nicméně teď se zdá, že solární boom 
v Evropě pohasíná. Již zmíněný německý zákon o energiích z obnovi
telných zdrojů sníží výkupní tarify během čtvrt roku o 13  % (případně 
až o 16  %). Tento pád cen ovšem nemusí být konečný. Vláda bude ini
ciovat další snižování tak, aby to zohlednilo 40% meziroční propad cen 
solárních technologií. ze stejného důvodu oznámily i některé další státy 
(např. Španělsko) záměr snížit garantované výkupní ceny a pobídky pro 
solární energii. 
i v České republice se mění situace na fotovoltaickém trhu poté, co 
v březnu 2010 poslanci odhlasovali, že Energetický regulační úřad mů
že výrazněji snížit výkupní ceny v příštích letech. O jak velké snížení se 
bude jednat oznámí ERÚ až na podzim. Co tyto změny ovšem udělají 
s fotovoltaickým trhem v Evropě, a zda zůstane životaschopný a udr
žitelný i bez významných dotací, je otázkou. Roli zde hraje i závazek 
Evropské unie dosáhnout do roku 2020 20% podílu OzE. 
Více viz: 

rýsuje se jednotný systém podpory eu pro obnoVitelné Zdroje? 

V současné době se v Evropě stále více diskutuje o sjednocování přístupů k podpoře energie vyrobené  
z obnovitelných zdrojů.

Nový komisař pro energetiku Günther Oettinger je jedním ze zastánců 
zavádění harmonizovaných výkupních tarifů a vytvoření tak stejných 
podmínek napříč celou EU. Dle jeho názoru přitáhnou sjednocené ga
rantované podmínky do oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropské 
unii potřebné investice. Skrze výkupní ceny, které jsou pro obnovitelné 
zdroje vyšší, než cena tržní, je vytvářen prostor pro nové obnovitelné 

Rýsuje se jednotný 
systém podpory EU pro 
obnovitelné zdroje? 

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/oettinger-oze-potrebuji-jednotne-vykupni-ceny-007705
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23. čerVna podepsali zástupci Německa, Švýcarska a Rakouska 
dohodu o spolupráci při vývoji inteligentních sítí (smart grids). 
Představitelé alpských zemí dohodu zdůvodnili nutností spolupráce 
v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. 

7. čerVence otevřel zástupce ruské plynárenské společnosti 
Gazprom Valerij Golubjov reprezentativní kancelář v lotyšské 
metropoli Riga. Golubjov ve svém projevu zdůraznil, že spolupráce se 
zeměmi Pobaltí je pro Gazprom jednou z priorit. 

12. čerVence Evropská komise schválila investici do podmořského 
elektrického kabelu Estlink2, který propojí Estonsko a Finsko. 
Evropská unie poskytne 100 milionů EUR, zbytek doplatí 
provozovatelé sítě z obou stran kabelu. 

16. čerVence podepsali zástupci španělské energetické společnosti 
Endesa a místní odnože automobilky Peugeot smlouvu o spolupráci 
na vývoji elektromobilů. Endesa se zároveň bude starat o elektrická 
zařízení v továrnách a prodejních místech Peugeotu. 

19. čerVence instalovala dánská společnost DONG Energy první 
z celkem 51 turbín nové pobřežní větrné elektrárny Walney u britského 
pobřeží. Instalace trvala 18 hodin a proběhla bez potíží. 

12. – 16. Září se v kanadském Montrealu uskuteční Světový 
energetický kongres (WEC). Pořadatelé této rozsáhlé akce prozatím 
registrují přes 200 vystupujících z celého světa. Součástí konference 
je i energetický veletrh. 
Podrobnosti o akci naleznete zde 

30. Září – 1. října hostí Lisabon Global Clean Energy Forum. 
V hotelu Four Seasons vystoupí nejen řada odborníků na problematiku 
energie z obnovitelných zdrojů, ale například i portugalský premiér de 
Sousa. 
Více naleznete na 

Události z energetiky

http://www.vattenfall.com/en/news-archive.htm?newsid=BF403D8531464D2ABE0B588620AF7A2E
http://www.gazprom.com/press/news/2010/july/article101078/
http://www.vattenfall.com/en/news-archive.htm?newsid=5ADEDCDD075642D4BC9BF797E40FADA1
http://www.endesa.es/Portal/en/press/press_releases/our_companies/endesa/2010/160710Peugeot.htm
http://www.newenergyfocus.com/do/ecco/view_item?listid=1&listcatid=32&listitemid=4176&section=Wind 
http://www.wecmontreal2010.ca/en.html
http://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=11953
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Kdo se energetikou zabývá v rámci přímo 
voleného orgánu – Evropského parlamentu?

Vzhledem k rostoucí pravomoci Evropského 
parlamentu je nutné na vrchol rozhodovací py
ramidy umístit i tento jediný přímo volený orgán 
EU. Tematicky nejblíže energetice stojí Výbor 
pro průmysl, výzkum a energetiku (iTRE). Čes
ká republika má v tomto klíčovém výboru hned 
tři zástupce, jeden z nich (Evžen Tošenovský) 
je přitom místopředsedou výboru. S energeti
kou souvisejícími tématy se samozřejmě zabý
vají i další výbory, zejména Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(ENVi) či Výbor pro vnitřní trh a ochranu spo
třebitele. Nejčerstvějším příkladem významné, 
s energetikou spjaté legislativy projednávané 
v EP, je novelizace směrnice o průmyslových 
emisích resp. o integrované prevenci a kontrole 
znečištění.

Jakou roli v energetice hraje Evropská 
komise?

EK má stejně jako v případě ostatních politik 
výkonnou pravomoc a zároveň je orgánem, 
který předkládá návrhy nových legislativních 
aktů EU. 
V rámci struktury Evropské komise se ener
getikou primárně zabývá jak příslušný komi
sař (člen EK) – v současné době je jím pan 
Günther Oettinger – tak vlastní „ministerstvo“ 
energetiky, kterým je Generální ředitelství 
pro energetiku, v jehož čele stojí pan Philip 
Lowe. 
Několik dalších útvarů Komise má pro výkon 
energetické politiky a návrhy legislativních 
předpisů značný význam – jsou to zejmé
na Generální ředitelství pro životní prostředí 
(DG ENVi), ze kterého se v nové Barrosově 
Komisi vyčlenilo zcela nové GŘ pro klimatické 

orgány a instituce V eu ZabýVající se energetikou

Energetická politika EU patří v posledních letech mezi nejužší „špičku“ témat z hlediska důrazu, který je na ni kladen, ať 
již v rámci programu předsednických států či z hlediska aktivit samotných orgánů a institucí EU. Přinášíme proto malou 
rekapitulaci orgánů a organizací, které se tímto klíčovým oborem v EU zabývají.

Který orgán EU lze nazvat vrcholným 
z hlediska tvorby energetické politiky?

Tak jako v případě všech ostatních politik EU, 
nejsilnější legislativní a rozhodovací pravomoc 
má i v oblasti energetiky Rada EU. Nejvyš
ší orgán, Evropská rada (summit hlav států 
a předsedů vlád členských zemí, který zasedá 
zpravidla dvakrát v období jednoho předsednic
tví, tzn. nejméně čtyřikrát do roka) se zabývá 
energetickými či s energetikou souvisejícími 
tématy (např. v rámci opatření v boji s klimatic
kými změnami či strategií ekonomického růstu) 
prakticky pokaždé. 
Vrcholným orgánem přímo zaměřeným na 
energetiku je Rada EU pro energetiku, kterou 
představuje jednání ministrů zodpovědných 
za oblast energetiky v jednotlivých členských 
 státech – v ČR je jím ministr průmyslu a obcho
du ČR.

Orgány a instituce v EU 
zabývající se energetikou
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změny. Ochranu konkurence na energetickém 
trhu zajišťuje GŘ pro hospodářskou soutěž 
a spotřebitelskou politiku řídí GŘ pro ochranu 
spotřebitele. Příslušné útvary Komise formulují 
a Radě a EP ke schválení předkládají návrhy 
nových směrnic a dalších předpisů a některé 
z nich přímo samy vydávají. Přímá exekutiv
ní působnost se pak kromě vybraných druhů 
právních předpisů projevuje v rozhodování 
v záležitostech, které jsou Komisi přímo svěře
ny do rozhodovací pravomoci. 
Krom toho je ale EK také tvůrcem a rozhodují
cím činitelem v oblastech podpory určitých as
pektů energetické politiky, ať jsou to programy 
v rámci strukturálních fondů EU či programy 
z Bruselu přímo řízené (např. program inteli
gentní energie pro Evropu).

Které další orgány a organizace  
na půdě EU mají energetické záležitosti 
v popisu práce?

Jedním z nejvýznamnějších těles je nově 
založená organizace zvaná ACER – Agentura 
pro spolupráci energetických regulátorů. ACER 
sdružuje regulační orgány členských států a je
ho cílem je koordinovat jejich práci, formulovat 
příklady nejlepší praxe pro jejich rozhodování 
apod. 
V určitých oblastech může agentura i přijímat 
jednotlivá závazná rozhodnutí, a sice tehdy, 
když se jedná o záležitosti spojené s podmín
kami přístupu a provozní bezpečnosti u pře
shraničních sítí a když v těchto záležitostech 
nedospěly národní regulační orgány k dohodě. 

ACER má vlastní správní radu a příslušnou 
administrativní složku a rovněž regulatorní radu 
složenou ze zástupců národních regulátorů (za 
ČR je jím zástupce ERÚ). 
Agentura dočasně sídlí v Bruselu, od jara 
2011 by měla přesídlit do slovinské Ljubljaně. 
Specifickou formou institucionalizace ener
getických témat jsou „energetická fóra“ – ad 
hoc platformy pro jednání politiků, vysokých 
úředníků, expertů a zástupců zainteresovaných 
subjektů v určitých oblastech jako je jaderná 
energetika (Jaderné fórum střídavě jednající 
v Praze a Bratislavě), plynárenství (madridské 
Fórum pro regulaci v plynárenství), elektřina 
(florentské Fórum pro regulaci v elektrárenství) 
či energetika na bázi pevných paliv (berlínské 
Fórum pro pevná paliva).

Orgány a instituce v EU 
zabývající se energetikou


	Button 29: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 20: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 21: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 22: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 23: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 24: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 25: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Button 26: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 



