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další měsíc je opět za námi a vy 
dostáváte do rukou nové číslo 
našeho měsíčníku. Co nového se 
v březnu událo v odvětví energetiky?  
V Bruselu se konalo jarní zasedání 
Evropské rady, jehož ústředním 
tématem byl Plán evropské 
hospodářské obnovy, a tedy 
i energetika. Do další fáze se dostal 
legislativní proces, pokud jde 
o směrnici o průmyslových emisích. 
Evropská komise přijala 2 nařízení 
o zavedení úsporných žárovek.  
Ke zdárnému konci se dostal i trialog 
z hlediska třetího liberalizačního 
balíčku, který byl definitivně přijat 
ještě před červnovými volbami do 
Evropského parlamentu. Myslím, 
že je tedy možné říci, že minimálně 
jedno „E“ z priorit Předsednictví 
České republiky v Radě EU je plněno 
na 100  % – o čemž svědčí i obsah 

tohoto čísla. V tomto čísle věnujeme 
pozornost i dalšímu průběhu šetření 
vedených Evropskou komisí proti 
energetických společnostem či 
řízením zahájeným Evropskou 
komisí proti některým členským 
státům v oblasti energetiky.  
Vzhledem k tomu, že se blíží 
i květnové zasedání Evropského 
jaderného fóra v Praze, část našeho 
měsíčníku je věnována i této 
platformě.  
Krom toho se samozřejmě dozvíte, 
co je nového na poli světové 
energetiky, co dalšího zajímavého 
se stalo v evropské energetice 
a mnoho dalších – a doufám 
i užitečných – informací. S přáním 
příjemného čtení o březnových 
událostech v energetice 
 
 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

náVrh směrnice 
o průmysloVých emisích

O návrhu směrnice o průmyslo-
vých emisích, který je nyní pro-
jednáván v prvním čtení v rám-
ci spolurozhodovací procedury, 
jsme Vás již informovali v před-
cházejících číslech bulletinu. 

Ve druhém březnovém týdnu, 
přesněji 10. března 2009, proběhlo 
k návrhu směrnice hlasování v rámci 
plenárního zasedání Evropského 
parlamentu. Dle očekávání poslanci 
do značné míry podpořili původní 
návrh Evropské komise. Parlament 
podpořil přísnější limity pro specific-
ké kategorie spalovacích zařízení na 
emise SO2, NOX, prachové částice 

proces úspěšně ukončen přijetím 
směrnice. 
Bližší informace o výsledcích 
hlasování v EP viz: 

eVropské jaderné fórum 
opět V praze

Po roce se do Prahy opět vrací 
platforma Evropského jaderného 
fóra, jejíž zasedání se bude 
konat 29. května v Kongresovém 
centru. 

Bude se přitom jednat již o čtvrté 
zasedání této platformy. A o čem se 
bude v Praze konkrétně diskutovat? 
Za účasti 350 účastníků z celé Ev-
ropy jak z úrovně politické, nevládní 
či soukromé budou diskutovány 
dosavadní výsledky tří pracovních 
skupin Jaderného fóra. Pracovní 
skupina „Příležitosti jaderné energe-

tiky“ představí svou finální zprávu, 
obsahující nákladovou analýzu 
jednotlivých zdrojů energie a tzv. 
právní cestovní mapu pro jadernou 
energetiku – tj. přehled všech oblastí 
práva, ve kterých se v současné 
době diskutuje o změně, resp. har-
monizaci právních předpisů. Druhá 
pracovní skupina „Rizika jaderné 
energie“ jednak požádá o změnu 
svého názvu na „Výzvy jaderné 
energetiky“ a jednak představí svou 
zprávu, týkající se zejména otázek 
licencování, nakládání s jaderným 
odpadem, úložišť jaderného odpadu 
a rovněž v kontextu nového návrhu 
směrnice o jaderné bezpečnosti této 
oblasti. Zpráva třetí skupiny „Trans-
parentnost jaderné energetiky“ by 
měla být zaměřena na zlepšení infor-
movanosti v oblasti jádra, přenos tzv. 
best practices a na podporu výchovy 
a vzdělávání jaderných expertů v Ev-
ropské unii. Pro jaderné země EU 
a samozřejmě i některé energetické 
společnosti od pražského zasedání 
fóra krom toho očekávají i obecnější 
sdělení, a to vyjádření větší podpory 
využívání jaderné energie v EU, kte-
rou mimochodem vyjádřil i v prvním 
únorovém týdnu na svém plénu 
Evropský parlament. 

a CO. Poslanci dále navrhli změny 
ve stanovování emisních limitů – po-
žadují zavedení minimálních emis-
ních limitů na úrovni EU, které by 
byly stanoveny v rámci komitologické 
procedury a zformovaly by tak urči-
tou Evropskou bezpečností síť (Eu-
ropean Safety Net), jejíž pravidla by 
zařízení nemohla překročit v žádném 
případě. Na druhou stranu poslanci 
podpořili vyšší míru flexibility pro 
jednotlivé kompetentní orgány, vydá-
vající integrovaná povolení – emisní 
limity pro jednotlivá průmyslová 
zařízení musí vycházet z nejlepších 
dostupných technologií (tzv. BAT), 
mohou nicméně reflektovat speci-
fické lokální podmínky. Byl rovněž 
odhlasován návrh na rozšíření 
působnosti směrnice o zařízení o ve-
likosti 20 – 50  MW, nicméně zároveň 
zahrnuta možnost vyloučit zařízení 
o výkonu menším než 50  MW, která 
jsou v provozu méně než 500 hodin 
ročně. Vzhledem k tomu, že mezi 
Evropským parlamentem a Radou 
EU nedošlo v průběhu diskusí v prv-
ním čtení ke shodě, půjde návrh nyní 
do druhého čtení. V Radě EU se 
očekává, že k politické shodě mezi 
členskými státy dojde na červno-
vém zasedání. Tím bude legislativní 
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Vzhledem k plynové krizi v lednu 
tohoto roku a potažmo i cíli snížit 
emise o 21  % oproti roku 2005 do 
roku 2020 totiž sílí v EU obecně ná-
zory, že bez jádra to nepůjde.

doporučení ep  
k budoucí politice eu 
V oblasti změny klimatu 

Dočasný výbor Evropského 
parlamentu ke změně klimatu 
(CLIM Committee) ukončil svou 
činnost předložením zprávy 
obsahující doporučení k budoucí 
politice EU v problematice 
změny klimatu. 

Zpráva potvrzuje silnou podporu Ev-
ropského parlamentu pro ambiciózní 
politiku EU v této oblasti a z velké 
části se shoduje s postoji Evropské 

komise a s postupy navrhovanými 
v nedávném sdělení Komise k postu-
pu pro uzavření komplexní dohody 
v oblasti změny klimatu v Kodani 
Blíže viz: 

schVálení třetího 
liberalizačního balíčku 

Dokončení debaty o podobě tře-
tího liberalizačního balíčku bylo 
jednou z priorit českého předsed-
nictví. Po sérii intenzivních jed-
nání mezi Radou EU a Evropským 
parlamentem (tzv. trialozích) by-
lo dne 23. března 2009 dosaže-
no shody i u posledních sporných 
aspektů návrhu. 

Po formálních krocích – schválení 
kompromisu v Evropském parlamen-
tu a v Radě EU – budou jednot-
livé předpisy (nařízení ustavující 
evropskou agenturu pro spolupráci 
národních energetických regulátorů, 
novelizovaná směrnice o společ-
ných pravidlech pro trh s elektřinou 
2003/54/ES, směrnice nahrazující 
směrnici 2003/55/ES o společných 
pravidlech pro trh s plynem, a dvě 
nařízení regulující tyto oblasti – (ES) 
1228/03 a (ES) 1775/05) publiko-
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vány v Úředním věstníku. Součástí 
kompromisu je zachování všech tří 
možností oddělení výroby a dodávky 
energií – tzv. vlastnického unbund-
lingu, institut nezávislého operátora 
systému (ISO) nebo nezávislého 
operátora přenosové sítě (ITO). 
Dále došlo k posílení práv spotře-
bitelů – možnosti bezplatné změny 
dodavatele během tří týdnů, zaslání 
konečného vyúčtování do šesti týdnů 
po změně dodavatele, přístup ke 
všem relevantním datům o vlastním 
odběru. Směrnice rovněž ukládá 
dodavatelům instalaci tzv. chytrých 
měřidel (smart meters) u nejméně 
80% odběratelů do roku 2020 pokud 
to bude ekonomicky únosné. 

boj proti krizi  
úsporami energie

Na zasedání výboru pro 
Ekodesign na počátku března 
se členské státy shodly na 
tom, že podpoří zavedení 
pevných pravidel s cílem 
snížit energetickou spotřebu 
průmyslových motorů. 

Tato iniciativa přichází v době hos-
podářské krize jako další krok v boji 

proti ní. Odhadovaný dopad tohoto 
nařízení do evropské ekonomiky 
není nezanedbatelný – očekávaným 
přínosem je vytvořených 40 tisíc no-
vých pracovních míst a ušetřených 
9 mld. Eur, a to do roku 2020. Ome-
zení spotřeby elektřiny průmyslových 
motorů má každý rok přinést energe-
tickou úsporu rovnající se roční spo-
třebě celého Švédska (cca 135 TWh) 
a ušetřit tím ročně 63 Mt emisí CO2. 
Jaké změny přinese nařízení v praxi? 
Zavádění proběhne ve třech fázích 
tak, aby se výrobci a dodavatelé měli 
čas přizpůsobit. Od roku 2011 bude 
na evropském trhu zakázán prodej 
motorů s nízkou účinností (pod 
standardem IE2), a o tři roky později 
bude pro velké motory závazný už 
vysoce efektivní standard IE3. Pro 
ostatní motory k tomuto dojde až 
od roku 2017. Nařízení nabízí i al-
ternativní řešení – možnost prodeje 
nižšího standardu IE2 i po roce 2015, 
ale pouze, pokud bude mít motor 
rychlostní převodovku, která výrazně 
snižuje spotřebu energie. Návrh 
nařízení teď poputuje k projednání 
do Evropského parlamentu a Rady. 
Evropská komise by ho měla formál-
ně přijmout během června 2009. 
Více na: 

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0039:EN:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/391&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


plynu ze střední Asie. Na základě 
předpokladu, že této přepravní sou-
stavě připadne v kontextu rostoucí 
poptávky EU po dováženém plynu 
důležitá úloha, provedla Evropská 
komise v letech 2003 až 2007 v rám-
ci svého programu technické pomoci 
INOGATE řadu studií. Podle jejich 
závěru by si modernizace, která by 
umožňovala udržet provoz soustavy 
ve stávajícím objemu, vyžádala 

v období 2009 – 2015 investice ve 
výši 2,5 miliardy Eur. O významu 
této problematiky se výslovně hovoří 
v memorandu o porozumění o spo-
lupráci mezi EU a Ukrajinou na poli 
energetiky, které dne 1. prosince 
2005 podepsali předseda Komise 
José Manuel Barroso, tehdejší před-
seda Evropské rady, britský minister-
ský předseda Tony Blair, a ukrajinský 
prezident Viktor Juščenko.

 energetika v Evropě a ve světě

konference VěnoVaná modernizaci  
ukrajinské soustaVy přepraVy plynu

Zástupci EU a Ukrajiny se dne 23. března v Bruselu setkali 
s mezinárodními finančními institucemi, členskými státy EU 
a dalšími zeměmi, jakož i se zástupci plynárenského průmyslu. 

Cílem setkání bylo jednat o kro-
cích nezbytných pro modernizaci 
ukrajinské soustavy přepravy plynu. 
Účastníci této společné investor-
ské konference EU a Ukrajiny pod 
názvem „EU–Ukrajina: Partneři 
při zajišťování plynu pro Evropu“ 
diskutovali o reformách k zajištění 
udržitelnosti, spolehlivosti, efektivity 
a transparentnosti této infrastruktury 
pro další desetiletí. Na konferenci 
byla podepsána společná deklarace 
EU, Ukrajiny a mezinárodních finanč-
ních institucí popisující rámec, v ně-
mž by měly být investice realizovány. 
Komisařka Benita Ferrero-Waldnero-
vá uvedla: „Pondělní konference byla 
významným krokem při vymezování 
rámce, v němž by měly být investice 
na podporu ukrajinské přepravní 
soustavy realizovány. Rozhodnu-
tí, jež byla na konferenci přijata, 
jsme na straně Komise připraveni 
podpořit technickou pomocí. Na 
straně Ukrajiny uvítáme závazky 

k reformám a větší transparentnosti 
a věříme, že budou co nejrychleji 
naplněny.“ Andris Piebalgs uvedl: 
„Letošní spor o dodávky plynu mezi 
Ukrajinou a Ruskem jen opětovně 
potvrdil, jak klíčovou úlohu Ukrajina 
sehrává v energetické bezpečnosti 
EU, a jasně ukázal potřebu bezpeč-
ného, transparentního a spolehli-
vého tranzitu přes Ukrajinu v zájmu 
stabilních dodávek plynu do EU.“ 
Ukrajina je klíčovou tranzitní zemí 
pro dodávky ropy a plynu z Ruska do 
EU a vyjádřila přání být integrována 
na trhy s energií v EU a jihovýchodní 
Evropě. Energetika je odvětvím, jež 
bude nadále tvořit těžiště vztahů 
mezi EU a Ukrajinou a v němž bude 
i v nadcházejících letech výrazně 
posilována spolupráce. Ukrajinská 
přepravní soustava je páteří dodávek 
plynu do Evropy. Zajišťuje tranzit 
odpovídající 20  % spotřeby plynu 
v EU, 80  % ruského vývozu plynu 
do EU a přepravuje značný objem 
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jak vypadá struktura a role výkonných útvarů eu v oBlasti energetiky?
 
V praxi, v médiích a i na stránkách našeho bulletinu se lze často setkat s informacemi o konkrétním rozhodování orgánů EU, 
resp. konkrétně Evropské komise. V tomto čísle proto přibližujeme rozhodující struktury a jejich role na příkladu Generálního 
ředitelství EK pro energetiku a dopravu. 

Jakou roli hrají v Evropské komisi 
členové komise a jakou generální 
ředitelství? 
Organizační struktura Evropské ko-
mise a role jejích jednotlivých útvarů 
a článků je poměrně komplikovaná. 
Ačkoli Komise jako sbor komisařů 
bývá přirovnávána k vládě (role ko-
misaře jakožto nejvyššího exekutiv-
ního činitele pro určitý sektor zhruba 
odpovídá roli ministra), nejasnosti 
někdy působí skutečnost, že jednot-
livá tzv. generální ředitelství neodpo-
vídají vždy pravidlu „jeden komisař  = 
jedno generální ředitelství“. Obecně 
platí, že každý komisař vždy odpoví-
dá vůči Komisi jako celku za agendu 
určitého jednoho „rezortu“, zatímco 
v některých generálních ředitelstvích 
je spojena agenda více rezortů na-
jednou. 

Jak jsou rozděleny úlohy orgánů EK 
v případě energetiky? 

 faq

V energetice právě platí výše zmí-
něná „asymetrie“ orgánů. Komisař 
 Andris Piebalgs je odpovědný za 
oblast energetiky a k výkonu této 
funkce má k dispozici „spojený“ 
direktorát, Generální ředitelství pro 
energetiku a dopravu (zkráceně se 
v „EU-slangu“ označuje zkratkou 
„DG TREN“). 

Co všechno DG TREN obhospoda
řuje a jaká je jeho struktura? 
Celkově sdružuje DG TREN deset 
jednotlivých tzv. direktorátů. Ne-
cháme-li stranou oblast dopravy 
a průřezová ředitelství spravující 
obecně administrativu DG TREN, 
energetikou se přímo zabývají: 
ředitelství C pro bezpečnost záso-
bování a energetické trhy, D pro 
nové a obnovitelné zdroje energie, 
energetickou účinnost a inovace 
(sídlící přímo v Bruselu), a dále 
dvě „jaderné“ ředitelství sídlící v Lu-

cemburku – jednak H pro jadernou 
energetiku a jednak I pro jadernou 
bezpečnost. Generálnímu ředitelství 
(DG TREN) pak rovněž podléha-
jí některé samostatné agentury 
jako např. Výkonná agentura pro 
program Inteligentní energie pro 
Evropu (spravuje finanční zdroje pro 
uvedený program) či tzv. Euratom 
Supply Agency, výkonná agentura 
pro agendu Euratomu. 

Kolik pracuje v DG TREN úředníků 
a kdo jsou hlavní reprezentanti? 
Nejznámější postavou, o jejíž 
činnosti informujeme prakticky 
v každém čísle, je komisař Andris 
Piebalgs, národností Lotyš. Generál-
ním ředitelem DG TREN je Matthias 
Ruete. Ten má své přímé zástupce 
resp. „náměstky“ – pro ředitelství 
C (vedené H. Hilbrechtem) a D 
(vedené C. Jonesem) je to Fabrizio 
Barbaso, „jaderné“ ředitelství H 

(řízené P. Farossem) a I (řízené 
S. Tsalasem) je to Domi nique Ristori. 
Celkově zaměstnává DG TREN na 
1000 pracovníků. 
Více informací k DG TREN viz: 
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odůVodněné stanoVisko 
Vůči itálii V oblasti oze

19. března zaslala Evropská 
Komise Itálii odůvodněné 
stanovisko z toho důvodu, že 
Itálie neuznává záruky původy 
z jiných členských států. 

Stávající směrnice o podpoře využí-
vání obnovitelných zdrojů energie 
k výrobě elektřiny (2001/77/ES) 
zavádí mechanismus záruk původu 
(tzv. guarantee of origin), resp. uklá-
dá členským státům povinnost 
uznávat záruky původu pocházející 
z jiného členského státu. Z pod-
nětu několika společností, které 
upozornily na skutečnost, že Itálie 
odmítla uznat záruky původu z roku 
2005 z Francie, Řecka a Slovinska 
zahájila Evropská komise šetření, na 
základě kterého zjistila, že odmítnutí 
záruk původu není odůvodněném 
jedná se o porušení povinnosti 
vyplývající z článku 5(4) směrnice 
a vyzvala Itálii k nápravě. Itálie má 
zaveden systém zelených certifikátů; 
dodavatelé jsou povinni doložit část 
své produkce tímto certifikátem nebo 
jinak garantovat původ OZE elektřiny. 
Itálie obecně uznává záruky původu 
dle stávající OZE směrnice a kombi-

poslední šetření komise 
V oblasti energetiky

Evropská komise se v poslední 
době zabývala jakožto vrcholný 
evropský úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže řadou 
šetření proti energetickým 
společnostem. 

Jednak rozšířila šetření zahájené 
v červnu 2007 proti francouzským 
sazbám za elektřinu pro velké 
a středně velké průmyslové zákazní-
ky z obavy, že „uměle nízké“ sazby 
mohou představovat neoprávněné 
zvýhodnění pro některé podniky, 
a narušovat tak hospodářskou sou-
těž. Komise tak přezkoumá prodlou-
žení těchto sazeb do června 2010 
a jejich rozšíření na nové skupiny zá-
kazníků. Mezitím inspektoři Komise 
provedli neohlášené inspekce v pro-
storách francouzské společnosti EdF 
z důvodu podezření, že tato společ-
nost „zneužívá svého dominantního 
postavení za účelem zvýšení cen na 
velkoobchodním trhu“. 
Komise provedla inspekce rovněž ve 
francouzské firmě Nexans a u ital-
ského výrobce Prysmian, neboť má 
podezření, že mezi těmito společ-
nostmi funguje protiprávní jednání 

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

nuje je právě s národním systémem 
zelených certifikátů. Po vstupu 
směrnice v platnost nicméně došlo 
v některých zemích ke zpoždění 
v její implementaci a to vedlo italské 
odpovědné orgány k rozhodnutí ne-

uznat záruky původu z těchto zemí 
generované v roce 2005. Komise 
došla v rámci svého šetření k závěru, 
že plošné neuznání záruk původu je 
v rozporu se směrnicí. 
Bližší informace viz: 
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ve vzájemné shodě. Komise rovněž 
přijala rozhodnutí, kterým prohlásila 
za právně závazný závazek RWE 
odprodat svou západoněmeckou vy-
sokotlakou plynovou přepravní sou-
stavu, aby taky byly vyloučeny obavy 
Komise ze zneužívání dominantního 
postavení dle článku 82 Smlouvy 
o ES ze strany této společnosti. 
Tímto rozhodnutím bylo šetření v této 
věci ukončeno. 
Komise uzavřela i šetření vůči 
maďarské státní skupině MVM, 
když došla k závěru, že neexistují 
důkazy potvrzující jakékoli porušení 
práva hospodářské soutěže. Komi-
se přijala též závěr, že lucemburský 
systém podpor v oblasti obnovitel-
ných zdrojů energie je slučitelný 
s pravidly EU. 
Dále úřad zahájil hloubkové šetření 
ohledně rozhodnutí maďarské vlády 
o udělení výjimky společnosti MOL 
v oblasti poplatků za těžbu. 
V neposlední řadě Komise zažalova-
la Portugalsko u Evropského soudní 
dvora ve věci zvláštních práv portu-
galského státu ve společnosti Galp 
z toho důvodu, že tato „zlatá akcie“ 
ponechaná po privatizaci společnosti 
porušuje právo EU o volném pohybu 
kapitálu a svobodě usazování.

komise přijala 2 nařízení 
o úsporných žároVkách

18. března Komise přijala dvě nařízení, 
která zlepší energetickou účinnost 
pouličních lamp a žárovek. 

Tato nařízení by měla vést k úspoře 
až 80 TWh do roku 2020, což 
odpovídá spotřebě Belgie či 23 
milionů evropských domácností, 

a mělo by vést ke snížení emisí 
CO2 o téměř 32 milionů tun za rok. 
Neúsporné žárovky by měly být 
nahrazeny v plném rozsahu do roku 
2012. V konečném výsledku se 
přitom očekává úspora 11 miliard 
eur, které budou dány na podporu 
hospodářství EU. 
Dle komisaře Piebalgse tato opatření 
odpovídají výzvě Evropské rady 

z jara 2007, potvrzené Evropským 
parlamentem, aby se Komise touto 
oblastí úspor intenzivně zabývala. 
„Nahrazením starých neúsporných 
výrobků výkonnějšími technologie-
mi si evropské domácnosti, budovy 
a ulice zachovají stejnou kvalitu 
osvětlení, ale za úspor energie, CO2 
a peněz“, prohlásil komisař. 
Více informací viz: 
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 evropské zajímavosti a zprávy

společný plán  
pro Východní eVropu 
zamítnut

Na mimořádném summitu 
vrcholných představitelů EU 
v Bruselu byl zamítnut maďarský 
plán na vytvoření fondu na 
podporu ekonomiky zemí střední 
a východní Evropy, zasažených 
světovou finanční krizí. 

Maďarsko navrhovalo vyčlenit 
z evropských peněz částku ve výši 
160 – 190 miliard eur, která by slou-
žila jako záchranný kruh pro státy 
zmíněného regionu. Český premiér 
Mirek Topolánek prohlásil, že střední 
a východní Evropa nejsou zvláštním 
regionem a solidarita ostatních států 
musí jít ruku v ruce s národní zodpo-
vědností. Německá kancléřka Angela 
Merkelová zdůraznila, že situace se 
musí posuzovat individuálně, stát od 
státu. Rada nicméně zopakovala, že 
Evropská unie musí čelit krizi jed-
notně, za dodržení pravidel vnitřního 
trhu. Předseda Komise José Manuel 
Barroso uvedl, že Unie bude pečlivě 
sledovat situaci ekonomiky a v pří-
padě problémů je připravena rychle 
a efektivně zasáhnout. 
Více informací viz: 

V současnosti je podle průzkumů 
okolo 75  % obyvatel Islandu pro 
vstup do EU. Evropské integraci 
Islandu je silně nakloněna i sama 
Unie. Pokud se podaří odstranit 
třecí plochy v podobě postoje části 
Islanďanů k některým specifickým 
otázkám, jako je například společná 
evropská rybářská politika, pak 
stojí Island velmi blízko vstupu do 
Evropské unie. Ten naopak na fóru 
odmítly Faerské ostrovy, které jsou 
součástí Dánska, nicméně formálně 
stojí mimo EU. 
Více informací viz: 

inflace V euro-zóně 
Vzrostla 

Statistici z Eurostatu zveřejnili 
očekávané údaje z letošního 
února. 

Míra inflace v zemích se společnou 
evropskou měnou stoupla z lednové 
hodnoty 1,1  % na 1,2  %. 
Celková inflace v zemích EU naopak 
oproti předchozímu měsíci klesla 
o 0,1  % na hodnotu 1,7  %. Nejnižší 
míru inflace (0,1  %) zaznamena-
lo Irsko a Portugalsko, na druhé 
straně žebříčku se nachází Lotyšsko 

(9,4  %) a Litva (8,5  %) – nicméně 
obě pobaltské republiky si oproti 
minulým měsícům polepšily. 
Česká republika si mírně polepšila 
(1,3  % oproti lednovým 1,4  %). 
Více údajů naleznete viz: 

prVní parlamentní fórum 
seVerní dimenze

Island se přibližuje vstupu  
do Evropské unie. 

Takový je jeden z nejdůležitějších 
závěrů tzv. Parlamentního fóra se-
verní dimenze, kde kromě poslanců 
Evropského parlamentu a Islandu 
zasedli zástupci Norska, Grónska 
a Faerských ostrovů. Ostrovní zemi 
přiblížila vstupu do Unie probíhající 
finanční krize, respektive její drtivý 
dopad na ní. Island zestátnil tři nej-
větší banky, úroková míra dosahuje 
18  % a v lednu tohoto roku po masiv-
ních demonstracích odstoupila vláda 
premiéra Haardema. 
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 kalendář událostí v oblasti energetiky

5. března požádala Ukrajina ústy 
premiérky Tymošenkové Francii 
o pomoc s financováním oživení 
svého jaderného programu. Důvodem 
je snaha Ukrajiny o energetickou 
nezávislost na Rusku. 

o připojení Maďarska do výstavby 
projektu. Definitivní rozhodnutí by 
mělo padnout do dvou let.  
Podrobnosti na adrese 

16. března Organizace OPEC na 
svém jednání ve Vídni rozhodla 
nesnižovat dále těžbu ropy.  
Ministři členských států hodlají 
posílit cenu ropy pomocí stávajících 
kvót. 

2. – 4. dubna se v Berlíně koná 
konference na téma Energie 
z obnovitelných zdrojů v Evropě. 
Hlavním tématem příspěvků 
v ber línském Hiltonu bude zvýšení 
podílu obnovitelné energie v zemích 
EU. Více na  

6. – 8. kVětna se v čínské Šanghaji 
uskuteční třetí ročník veletrhu SNEC 
Power Expo, zaměřený na využití 
fotovoltaické energie. Součástí akce 
bude i mezinárodní konference na 
toto téma.  
Informace o akci naleznete zde 

12. – 13. kVětna pořádá řecká 
metropole akci s názvem The 
Athens Summit 2009 zaměřenou 
na otázky klimatických změn 
a energetické bezpečnosti. 
Pořadatelem summitu v hotelu 
Hilton je deník Financial Times. 
Více na adrese 

9. března podepsala společnost 
Siemens kontrakt na dodání 500 
větrných turbín pro energetické 
konsorcium DONG Energy. Jedná se 
o největší zakázku tohoto druhu 
v historii. Více na: 

11. března podepsali ruský premiér 
Putin a jeho maďarský kolega 
Gyurcsány v Moskvě dohodu 
o spolupráci na maďarské části 
projektu plynovodu South Stream. 
Mohou tak začít finální jednání 
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půjčky až do celkové výše 75 mld. 
EUR. Zástupci členských států 
diskutovali i přípravu kodaňské kon-
ference o změně klimatu, kde je EU 
odhodlána hrát v prosinci roku 2009 
vůdčí úlohu, pokud jde o dosaže-
ní celosvětové a komplexní dohody 
o klimatu, jejímž prostřednictvím má 
být omezeno globální oteplování na 
méně než 2 ºC. Přípravu konferen-
ce bude Rada dále diskutovat na 
svém červnovém setkání a zavázala 
se v dostatečném předstihu (ale 
bez stanovení konkrétního termínu) 
před kodaňskou konferencí vymezit 
své postoje k hlavním přístupům 
k financování opatření na zmírňová-
ní a přizpůsobování, technologické 
podpory a budování kapacit, ujasnit 
si konkrétní podobu příspěvku EU 
a shodnout se na zásadách rozděle-
ní zátěže mezi členské státy. Evrop-
ská komise dostala za úkol připravit 
pro tyto oblasti konkrétní návrhy. 
Více viz: 

Hlavy a předsedové vlád členských 
států, kteří diskutovali především 
otázky točící se kolem hospodářské 
krize, se dohodli na balíčku ener-
getických projektů, podpory rozvoje 

venkova a širokopásmového inter-
netu v hodnotě 5 mld. EUR. I přes 
složitá vyjednávání o tabulce kon-
krétních energetických projektů v mi-
nulých týdnech, kdy některé členské 

země silně protestovaly proti rozdě-
lení financí v některých oblastech, 
bylo nakonec na summitu překvapivě 
dosaženo atmosféry solidarity mezi 
státy a především ochoty se dohod-
nout. ČR tak z balíku získá 35 mld. 
EUR na plynové zásobníky. EU také 
přímo podpořila projekt plynovodu 
Nabucco částkou 200 mld. EUR. Na 
50 mld. EUR byl zdvojnásoben limit 
podpůrného systému Unie na po-
moc platebním bilancím členských 
států mimo Eurozónu. Evropská 
rada přijala také společný postoj, se 
kterým pojede na počátku dubna na 
zasedání G20 do Londýna – navrhu-
je výrazně navýšit zdroje Mezinárod-
ního měnového fondu (MMF), aby 
svým členům mohl rychle a flexi-
bilně pomáhat, jestliže se ocitnou 
v problémech s platební bilancí. 
Členské státy EU jsou připraveny 
na dobrovolném základě poskytnout 
ve prospěch úvěrové kapacity MMF 
rychlou dočasnou podporu v podobě 

co přineslo jarní zasedání evropské rady? 
České předsednictví se 19. – 20. března se ctí zhostilo prvního formálního zasedání Evropské rady v Bruselu. Vyjednávání pod 
taktovkou ČR proběhlo poměrně hladce a ve finále bylo úspěšně dosaženo několika zásadních dohod – předseda Evropské 
komise pojmenoval toto setkání jako „summit výsledků“. 
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