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byť trochu neobvykle, ale je tomu 
tak – v únoru začalo jaro a příroda 
se probouzí ze zimního spánku. Tak 
trochu s tím možná souvisí diskuse, 
která se rozproudila nad klimaticko-
energetickým balíčkem, který pub-
likovala Evropská komise 23. ledna 
tohoto roku. Mezi hlavní diskutova-
né otázky se dostává reálnost spl-
nění závazného cíle, který si Evrop-
ská unie stanovila, pokud jde o podíl 
obnovitelných zdrojů energie, otáz-
ky aukcionování povolenek na emi-
se skleníkových plynů a rovněž otáz-
ka financování separace a ukládání 
CO2. První reakce k tomuto balíčku 
se od relevantních státníků očekáva-
jí na zasedání Rady pro energetiku 
28. února. Dá se nicméně očekávat, 
že tento environmentální balíček bu-
de činit méně problémů, než tzv. tře-
tí liberalizační balíček, jehož přijetí 
je zatím v nedohlednu. S jarem opět 
ožila i diskuse nad využíváním jader-
né energie v některých členských 
státech. Evropská komise též zahá-
jila další sérii řízení proti členským 
státům dotýkající se energetiky. Za 
porušení pravidel o inspekcích by-
la Evropskou komisí uložena vyso-

ká pokuta. Mimo oblast energetiky 
se dál posunula i ratifikace Lisabon-
ské smlouvy, která nahradila Ústavu 
pro Evropu. Naopak v některých stá-
tech je ratifikace nové smlouvy před-
mětem živých diskusí. V tomto čís-
le naleznete také novou rubriku tzv. 
FAQ – odpovědí na otázky, se který-
mi se na nás často obracíte a které 
pro vás nejsou zcela jasné. Na závěr 
se pak podrobněji zabýváme téma-
tem stále aktuálním – energetickou 
bezpečností Evropské unie, zásobo-
váním energiemi a budoucností ev-
ropského energetického mixu. S přá-
ním příjemného čtení o únorových 
událostech v odvětví evropské a svě-
tové energetiky
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 energetická politika Evropské unie

oZe cíl pro rok 2010 je 
nedosažitelný

EU nedosáhne 12% podílu 
obnovitelných zdrojů na 
celkovém energetickém mixu 
v roce 2010. 

Tento závěr vyplývá ze zprávy publi-
kované eurObserv’ER, francouzskou 
observatoří pro obnovitelné zdroje 
energie, 8. února tohoto roku. Ze 
zprávy vyplývá, že i přesto, že rok 
2006 byl „dobrým“ rokem, pokud 
jde o zvyšování podílů obnovitel-
ných zdrojů na primární spotřebě 
energií, podílu nebude dosaženo. 
Krom tohoto zjištění zpráva uvádí, 
že je politováníhodné, že, pokud jde 
o úspory energií, bylo dosaženo jen 
omezeného pokroku. Současné cíle 
jsou přitom sice pouze indikativní, 
ale měly by být brzy nahrazeny cílem 
závazným – a to 20% podílem obno-
vitelných zdrojů, jak vyplývá z návrhu 
směrnice, který byl Evropskou komisí 
publikován 23. ledna tohoto roku 
a který je nyní projednáván v evrop-
ských institucích. 
Více informací viz 

akční plán pro 
energetickou účinnost

Evropský parlament podpořil 
energetickou účinnost. 

Evropský parlament koncem ledna 
podpořil zprávu Fiony Hall o akčním 
plánu pro energetickou účinnost. 
Poslanci se domnívají, že je nutné 
do roku 2020 zvýšit energetickou 
účinnost o více než 20  %, a vyzvali 
Evropskou komisi a členské státy, 
aby lépe prováděly předpisy v této 
oblasti. Poslanci v této souvislosti 
zdůraznili, že účinnější využívání 
energie je nejrychlejším a nejefek-
tivnějším způsobem pro dosaže-
ní tohoto cíle a je také záměrem 
akčního plánu Evropské komise pro 
energetickou účinnost. Parlament je 
rovněž toho názoru, že větší energe-
tická účinnost by přispěla ke snížení 
energetické závislosti EU na třetích 
zemích. Parlament tak vyjádřil plnou 
podporu záměru, rozsahu a cílům 
zmíněného akčního plánu. Europo-
slanci současně kritizovali skutečnost, 
že do 1. září 2007 byla z 21 opatření 
Komise, která se měla podle akčního 
plánu uskutečnit v roce 2007, plně 
provedena pouze 3. Poukázal též na 

to, že Komise nezajistila potřebný 
počet úředníků k řádnému a včas-
nému provedení akčního plánu a že 
členské státy provádějí stávající před-
pisy v oblasti energetické účinnosti 
neúplně a se zpožděním. 
Více viz 

e.on pokutoVán

Evropská komise uložila společ-
nosti E.ON pokutu ve výši 38 mi-
lionů EUR za porušení pečeti 
v sídle společnosti při inspekci 
provedené Evropskou komisí. 

Pečeť byla použita při neohlášené 
inspekci provedené v prostorách 
E.ON k zajištění úplnosti nalezených 
dokumentů. Následující den inspekce 
však inspektoři Evropské komise našli 
pečeť porušenou. Vzhledem k tomu, 
že všechny dokumenty nebyly v inkri-
minované místnosti Komisí označeny, 
inspektoři nejsou schopni říci, zda 
a kolik jich bylo z místnosti odstraně-
no. Společnost E.ON porušení pečeti 
popřela – všechny její argumenty byly 
nicméně ze strany Evropské komise 
vyvráceny. Komisařka pro hospodář-
skou soutěž Neelie Kroesová komen-

tovala uložení pokuty tak, že Komise 
nemůže a nebude tolerovat pokusy 
společností narušovat boj Komise 
proti kartelům a jiným protisoutěžním 
praktikám ohrožováním efektivnosti 
šetření Komise. Tato pokuta je dle 
slov komisařky varováním pro ostatní 
podniky. Komise je oprávněna prová-
dět neohlášené inspekce v případě, 
že se domnívá, že dochází k poru-
šování práva hospodářské soutěže 
a je běžnou praxí, že je část prostor 
společnosti zapečetěna, aby nemohlo 
docházet k úniku dokumentů. V přípa-
dě obstrukcí při inspekci je Komise na 
základě článku 23 nařízení č. 1/2003 
oprávněna uložit pokutu až ve výši 
1  % celkového obratu společnosti za 
předchozí hospodářský rok. Komise 
nicméně vzala při stanovení výše 
pokuty v úvahu, že se jedná o první 
porušení její pečeti vůbec. 
Více viz  
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piebalgs uVítal dohodu 
litVy a polska o propojení

Komisař Piebalgs uvítal dohodu 
mezi polským a litevským ope-
rátorem přenosové sítě, kteří se 
dohodli na projektu elektrického 
propojení obou zemí. 

O nutnosti elektrického propo-
jení mezi kontinentální sítí a sítí 

pobaltských zemí se zmiňuje již 
Prioritní plán síťového propojení 
vydaný Evropskou komisí 10. ledna 
loňského roku, stejně tak jako 
Evropskou radou o tři měsíce poz-
ději schválený Akční plán. V rámci 
toho prioritního plánu byl kvůli 
urychlení implementace propojení 
loni na podzim jmenován profesor 
Wladyslaw Mielczarski evropským 
koordinátorem tohoto projektu. 
Pobaltské země jsou totiž stále jed-
ním z mála „energetických ostrovů“ 
v EU v kontextu regionálních trhů, 
což má své dopady zejména na 
bezpečnost energetických dodávek 
a fungování vnitřního energetické-
ho trhu. Dohoda, kterou 12. února 
podepsali zástupci přenosových 
soustav Polska a Litvy, má za cíl 
zvýšení celkové kapacity a spolehli-
vosti pobaltské sítě. 
Více viz  

informace o žiVotním 
prostředí

Evropská komise navrhla zlep-
šení a zefektivnění evropské-
ho systému pro shromažďování, 
analýzu a oznamování informací 
o životním prostředí. 

Mezi tyto informace paří zejména 
údaje o tom, jak se mění klima, zda 
se lepší stav evropských vod, i o tom, 
jak příroda reaguje na znečištění 
a změnu využívání půdy. Evropská 
komise navrhla vytvoření Evrop-
ského sdíleného systému informací 
o životním prostředí. Cílem tohoto 
systému je lépe koordinovat stávající 
shromažďování údajů a tok informa-
cí. Komisař pro životní prostředí Sta-
vros Dimas řekl: „Včasné, relevantní 
a spolehlivé informace o životním 
prostředí jsou naprosto nezbytné 
pro politické činitele, kteří rozhodují 
o tom, jak budeme řešit současnou 
problematiku životního prostředí. To 
však nestačí. Také naši občané mají 
právo znát kvalitu ovzduší a vody 
v místě, kde žijí, nebo vědět, jestli je-
jich majetek a životy ohrožují povod-
ně, sucha nebo znečištění.“ Více než 
70 z několika set právních předpisů 

pro životní prostředí platných v EU 
požaduje, aby členské státy podá-
valy zprávy o konkrétních aspektech 
životního prostředí na svém území. 
Po celé EU tak orgány veřejné sprá-
vy na různých úrovních shromažďují 
velké množství údajů o životním pro-
středí. Tyto informace jsou využívány 
při analýze vývojových směrů a tlaků 
v oblasti životního prostředí a mají 
zásadní význam při vytváření poli-
tiky a vyhodnocování její účinnosti 
nebo správného provádění. V rámci 
Evropského sdíleného systému 
informací o životním prostředí (SEIS) 
by údaje a informace byly uloženy 
v databázích pro životní prostředí po 
celé EU a byly by virtuálně vzájemně 
propojené a kompatibilní. Podrobný 
prováděcí plán SEIS bude předložen 
v průběhu tohoto roku. 
Více informací viz  
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/229&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/185&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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dánoVé stále V opoZici Vůči 
jádru

Dánský postoj k jaderné energii 
zůstává navzdory její renesanci 
ve světě negativní. 

Pozice k jaderné energetice v jednot-
livých členských státech Evropské 
unie se značně liší, a to jak pod-
porou vlády, tak podporou občanů. 
Podívejme se v tomto čísle na postoj 
k jádru Dánska. Jaderná energie 
zažívá poslední dobou zejména 
v rámci boje proti změnám klimatu 
nebývalý vzestup. Mnoho zemí se 

přiklání k „jadernému revivalu“ ze-
jména kvůli takřka nulovým emisím 
CO2, které tento zdroj produkuje. 
Nicméně i přes tato pozitiva, zůstává 
většina Dánů k jádru skeptická. 
Podle nejnovější studie Vilstrup/Po-
litiken má jaderná energie podporu 
pouhých 16% dánské populace. 
Největší obavy způsobují zejména 
bezpečnostní otázky a nakládání 
s jaderným odpadem. Největší podíl 
kritiků panuje v řadách mladých lidí 
a u žen. 
Více viz  

předstaVitelé eu a iráku 
jednali o možnostech 
posílení energetické 
spolupráce

Evropská komisařka pro 
vnější vztahy Benita Ferrero-
Waldner spolu s komisařem pro 
energetiku Andrisem Piebalgsem 
se na konci ledna sešli s iráckým 
ministrem ropného průmyslu  Al-
Šaristanim, aby prodiskutovali 
možnosti posílení energetické 
spolupráce. 

Jak Piebalgs, tak Ferrero-Waldner 
zdůraznili, že energetická spoluprá-
ce bude výhodná pro obě strany, 
jelikož energetika bude důležitou 
součástí iráckého ekonomického 
rozvoje a EU jakožto největší inte-
grovaný energetický trh světa nabízí 
pro Irák mnohé příležitosti. Piebalgs 
podotkl, že jedním z nejdůležitějších 
prvků evropské politiky zabezpeče-
ní energetických dodávek je jejich 
teritoriální diverzifikace. V tomto 
ohledu počítá s důležitou rolí Iráku 
v projektu arabského plynovodu, 
který bude napojen na plynovod Na-
bucco. Piebalgs také přislíbil evrop-

skou spolupráci na propojení irácké 
plynové infrastruktury s arabským 
plynovodem. Ferrero-Waldner při-
pomněla, že Irák je pro Evropskou 
unii nejen důležitým partnerem kvůli 
jeho zásobám ropy a zemního plynu, 
ale zároveň je strategickou tranzitní 
zemí spojující země Blízkého výcho-
du a Perského zálivu s EU. Většina 
rozhovorů byla soustředěna na 
dosavadní pokrok v rámci negociací 
Smlouvy o obchodu a spolupráci 
mezi EU a Irákem, jejíž energetic-
ká kapitola byla uzavřena již loni 
v listopadu. Obě strany se dohodly 
na důležitosti dlouhodobé strategie 
spolu s posílením irácké administra-
tivy v energetickém sektoru, stejně 
tak jako prosazování obnovitelných 
zdrojů energie a energetické účin-
nosti. 
Více viz  

obsah    energetická politika EU        FAQ    právní předpisy EU    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://www.cphpost.dk/get/105462.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/173&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


hroZba přerušení dodáVek 
plynu ukrajině Zažehnána

12. února byl vyřešen spor mezi 
ruským státním monopolem Ga-
zprom a ukrajinskou vládou, kte-
rý hrozil eskalací v podobě přeru-
šení dodávek plynu Ukrajině. 

Na konferenci v Moskvě se prezi-
denti obou zemí dohodli na úhradě 
dluhu ve výši 1,5 miliardy USD. Vla-
dimír Putin s Viktorem Juščenkem se 
dohodli, že Ukrajina začne svůj dluh 
splácet od 14. února. Bylo rovněž 
dohodnuto, že Gazprom a ukrajinský 
státní energetický podnik Naftogaz 
vytvoří společnou pracovní skupinu, 
která se bude snažit podobným spo-
rům v budoucnosti předcházet. Celé-
mu vyřešení sporu nicméně předchá-
zel vcelku rušný vývoj. O den dříve 
se totiž obě strany sporu, Gazprom 
a Naftogaz, nedokázaly dohodnout 
na splacení dluhu 1,5 miliardy dolarů, 
o kterém ruská strana tvrdí, že je dlu-
žen Naftogazem. Podle Gazpromu 
jde o peníze za dodávky za měsíce 
listopad a prosinec minulého roku. 
Rusové dali tedy ukrajinské straně 
ultimátum do šesti hodin odpoledne 
dalšího dne, aby přišli s návrhem ře-

šení. Jistotu dohody muselo přinést 
až jednání obou prezidentů o den 
později. Kromě splácení ukrajinské-
ho dluhu se Putin s Juščenkem do-
hodli i na základní ceně 179 dolarů 
za krychlový metr pro rok 2008. Putin 
zároveň podtrhl význam této dohody, 
když se nechal slyšet, že dvě největ-
ší země Evropy – Rusko a Ukraji-
na – jsou zodpovědné za stabilitu 
a bezpečnost v Evropě. Spokojenost 
z dosažení dohody v zápětí vyjádřil 
i komisař pro energetiku Andris 
Piebalgs, když vyzdvihl zejména 
její přínos pro řešení eventuelních 
podobných sporů v budoucnosti. 
Více viz  

srbský podpis smlouVy 
s ruskem VyVoláVá roZpaky

Smlouva podepsaná 25. ledna 
v Moskvě předala srbský energe-
tický sektor do rukou Gazpromu. 

Spolupráce s ruským gigantem na 
jednu stranu zajistí Srbsku přední 
pozice v regionu, na straně druhé 
se může stát Srbsko rukojmím 
moskevských zájmů. Dohoda 
o spolupráci s Ruskem začlení 
Bělehrad do účasti v projektu South 
Stream, kterým bude proudit pod 

hladinou Černého moře ruská 
ropa do Evropy. Na oplátku prodá 
vláda majoritní podíl v monopolní 
společnosti NIS divizi Gazprom Něft. 
Analytici i většina sousedních zemí 
sice spatřuje v zapojení Srbska do 
projektu záruky stabilizace v regionu, 
problémem se ale jeví skutečnost, 
že Rusko de facto získá monopol 
na srbském energetickém trhu. 
Pozorovatelé vidí za smlouvou 
politické důvody. Rusko je hlavním 
spojencem Srbska v otázce 
samostatnosti Kosova. 
Více zde  

 energetika v Evropě a ve světě
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 FAQ

cO je tO „rada“ v evrOpské unii?
Na úrovni Evropské unie existuje několik druhů „Rad“, které se často zaměňují. 

jsou v Radě reprezentovány ministry 
jednotlivých resortů, a tak se schází 
například Rada pro dopravu, teleko-
munikace a energetiku či Rada pro 
životní prostředí. Složení Rady pro 
dopravu, telekomunikace a energe-
tiku se odvíjí od toho, jaká je náplň 
jednání a jaká ministerstva existují 

v jednotlivých členských zemích 
(schází se tedy ministři dopravy, 
telekomunikací nebo pro energetiku 
či jimi pověřené osoby). Energetič-
tí ministři se v Radě pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku schází 
obvykle jednou za dva měsíce, 
zatímco například Rada pro životní 
prostředí zpravidla čtyřikrát do roka. 
Radě vždy předsedá půl roku jedna 
členská země, která svým způsobem 
určuje evropskou agendu. 
Více viz  a . 
Setkáním na nejvyšší úrovni v Ev-
ropské unii je zasedání Evropské 
rady. To se koná obvykle čtyřikrát 
do roka a zúčastní se ho prezidenti 
či předsedové vlád členských států 
spolu s předsedou Evropské komise. 
Na rozdíl od Rady formuje celkovou 
politiku Evropské unie a řeší otázky, 
které by na nižší úrovni nemohly být 
vyřešeny. 
Více viz 
Na závěr snad jen dodejme, že exis-
tuje i Rada Evropy jako nezávislá 
mezinárodní organizace, která vznik-

la v roce 1949  s cílem rozvíjet spo-
lečné a demokratické principy v celé 
Evropě na základě Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod a dalších relevantních doku-
mentů o ochraně práv jednotlivce. 
Více viz  

Jedná se jednak o Radu Evropské 
unie, která zajišťuje koordinaci obec-
né hospodářské politiky, uděluje Ev-
ropské komisi prováděcí pravomoci 
a schvaluje jí sjednané mezinárodní 
smlouvy. Především pak je spolu 
s Evropským Parlamentem hlavním 
zákonodárcem Společenství. Státy 
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komise stíhá španělsko

Evropská komise zahájila řízení 
proti Španělsku za to, že nezruši-
lo podmínky pro převzetí Endesy 
Enelem a Accionou, stanovené 
španělským regulátorem. 

Komise Španělsko formálně ve vy-
týkacím dopise jako první fázi řízení 
pro nesplnění povinnosti členským 
státem požádala, aby jí vysvětlilo, 
proč nezrušilo podmínky uložené 
španělským regulačním úřadem 
(CNE), ve znění rozhodnutí španěl-
ského ministra průmyslu a turismu 
ze dne 19. října 2007. Komise tyto 
podmínky prohlásila za neslučitel-
né s evropským právem ve svém 
rozhodnutí z prosince minulého 
roku na základě článku 21 nařízení 
č. 139/2004. Španělsko má nyní 15 
dnů na to, aby Komisi odpovědělo. 

Námitky Komise spočívají jednak 
v tom, že CNE přijal své rozhodnutí 
bez předchozího oznámení a souhla-
su Komise a že převzetí kontroly nad 
společností Endesa je podmíněno 
podmínkami, které jsou podle Komi-
se v rozporu se svobodou usazování 
a volným pohybem kapitálu (články 
43 a 56 Smlouvy o ES) a částečně 
též s volným pohybem zboží (články 
28 a 29 Smlouvy o ES). 
Více viz  

polsko opět terčem kritiky 
komise

Polská legislativa údajně nezaru-
čuje nediskriminační právní rá-
mec v oblasti výroby, zpracová-
vání a obchodu s ropou a zemním 
plynem. 

Nyní se Evropská komise rozhodla 
poslat polské straně odůvodněné 
stanovisko upozorňující na nekom-
patibilitu některých polských právních 
norem s evropskou směrnicí 94/22/
ES. Ta mimo jiné požaduje zavedení 
transparentního procesu přidělování 
licencí, nediskriminačního přístupu 
při výběrových řízeních a celkové 

zprůhlednění tohoto odvětví. Podle 
Komise značná část polských zákonů 
tyto požadavky nesplňuje a má tudíž 
negativní dopad na konkurenční 
prostředí. Formální dopis s připo-
mínkami k implementaci směrnice 
poslala Komise polské straně již loni 
v březnu. Polsko nicméně doposud 
neposkytlo Bruselu uspokojivou 
odpověď, a proto se Komise rozhodla 
pro zaslání stanoviska. Polsko má 
nyní dva měsíce na podání vysvětle-
ní, poté může Komise předat záleži-
tost Evropskému soudnímu dvoru. 
Více viz  

barroso se V lotyšsku 
Zaměřil na energetiku

Předseda Evropské Komise při 
své návštěvě Rigy oznámil, že 
členské státy EU musí spolupra-
covat s ostatními zeměmi na di-
versifikaci dodávek elektrické 
energie. 

Dodal, že jedním z témat je učinit 
z otázky energie globální záležitost. 
Evropská komise před měsícem 
vytvořila rozsáhlou strategii pro boj 
s klimatickými změnami a vyzvala 

členské státy k výraznému zvýšení 
využití obnovitelné energie a biopaliv 
a zostření tlaku na členské státy 
v otázce odhalení plánů s cílem při-
nutit průmyslové společnosti platit za 
překročení limitů. Předseda Komise 
vyjádřil naději, že návrhy budou přija-
ty co nejdříve. Barroso v Rize rovněž 
diskutoval o otázce jaderné ener-
getiky. Hlavním tématem hovoru byl 
společný Polsko-pobaltský projekt 
výstavby atomové elektrárny v Litvě. 
Více zde  
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ratifikace lisabonské 
smlouVy

Další členské státy Evropské 
unie ratifikovaly tzv. Lisabonskou 
smlouvu. 

Tato smlouva je kompromisem na-
hrazujícím tzv. Ústavu pro Evropu, 
který byl přijat hlavami členských 
států v prosinci minulého roku. Za-
tím byla ratifikována pěti členským 
státy – Maďarskem, Slovinskem, 
Maltou, Rumunskem a naposledy 
Francií. Francouzský parlament 
začátkem února ratifikoval Lisa-
bonskou smlouvu a učinil tak čáru 
za jasným „ne“, které Francie dala 
tři roky zpět návrhu Ústavy. Dle 
předních francouzských představi-
telů se jedná o historický okamžik 
pro Francii, která tímto krokem 
podpořila budoucnost evropské 
integrace. Francouzská ratifikace 
nyní musí být formálně podepsána 
prezidentem Sarkozym. Další ze-
mě by Lisabonskou smlouvu měly 
ratifikovat v průběhu tohoto ro-
ku – její vstup v platnost vyžaduje 
souhlas všech 27 členských států 
Evropské unie. V poslední době je 
její ratifikace velmi živým tématem 

na Slovensku, kde bylo z důvodu 
nesouhlasu opozice hlasování od-
loženo. Dle slov předsedy Evrop-
ské komise Barrosa Komise doufá, 
že nová smlouvy bude ratifikována 
všemi členskými státy do konce 
tohoto roku. 
Více viz 

britská Vláda Vyhrála 
hlasoVání o energetické 
pasáži

30. ledna se podařilo vládě Velké 
Británie zvítězit v Parlamentu při 
hlasování o pravidlech pro ener-
getiku, zakotvených v Lisabon-
ské smlouvě. 

Samo hlasování a související 
parlamentní debata, předcházející 
vládnímu vítězství však byly velmi 
vzrušené. Stínový ministr obchodu 
z Konzervativní strany, Alan Dun-
can, ostře odsoudil vládní postoj 
k Lisabonské smlouvě. Vyjádřil 
obavu z centrálně řízené energetické 
politiky, zejména z postupu v případě 

energetické krize, kdy podle něj 
může Evropská unie rozhodnout 
o přerozdělování energie v rám-
ci Unie, ale také z povinné účasti 
Británie na společných evropských 
projektech. Označil dokonce vládní 
postoj za masivní selhání politické 
vůle a část týkající se energetické 
politiky ohodnotil jako kusou, vy-
hýbavou a nevyzpytatelnou. Jejich 
ostré vyhranění vůči smlouvě však 
nenalezlo podporu ani u všech po-
slanců z jejich tábora. Ministr ener-
getiky Malcolm Wicks tak nakonec 
mohl slavit vítězství, když pro vládní 
návrh hlasovalo 367 zákonodárců, 
naopak opozice se svými připomín-
kami skončila poražena. 
Více zde  
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priority francouZského 
předsednictVí V eu

Dle prohlášení francouzského 
prezidenta by mezi priority fran-
couzského předsednictví měla 
patřit energetika, přistěhovalec-
tví a zemědělství. 

Nicolas Sarkozy to prohlásil počát-
kem února na konferenci v Bukurešti. 
V oblasti energetiky před rumun-
ským parlamentem uvedl, že jednou 
z priorit Francie je, aby byl tzv. 
environmentální balíček publikovaný 
Evropskou komisí 23. ledna tohoto 
roku schválen co nejdříve. Z hle-
diska přistěhovalectví by dle jeho 
slov měla Francie usilovat o to, aby 

Evropská unie neměla 27 odlišných 
politik, ale jednu politiku společnou. 
Současně navrhl přijetí Evropského 
paktu o přistěhovalectví. Pokud jde 
o třetí zmíněné téma, Sarkozy uvedl, 
že evropská zemědělská politika po 
roce 2013 by měla vycházet ze zá-
sady, že zemědělské výrobky dove-
zené ze třetích zemích musí splňovat 
pravidla a standardy aplikované na 
evropské výrobce.

bulharské státní 
energetické podniky pod 
jednu střechu

Bulharská vláda se rozhodla 
sloučit státní energetické pod-
niky do podoby jedné holdingové 
společnosti. 

Ta ponese název Bulgarian Energy 
Holding (BEH) a bude zahrnovat 
státní podíly v pěti společnos-
tech – provozovateli energetické sítě 
NEK, plynárenské společnosti Bul-
gargaz, jaderné elektrárně Kozloduj, 
největší bulharské tepelné elektrárně 
Marita Istok 2 a stejnojmenných 
uhelných dolech. Vláda si kromě vět-
ší transparentnosti a vzrůstu příjmů 

od nové společnosti slibuje zjedno-
dušení účasti na velkých energetic-
kých projektech v zemi, jako je stav-
ba jaderné elektrárny Belene a dvou 
nových ropovodů. Nadšení vlády 
nesdílí zcela všichni. Bývalý šéf 
Bulgargazu Filipov například uvedl, 
že za tvorbou holdingové společnosti 
stojí snaha zakrýt podvody v dotče-
ných podnicích. Vláda trvá na tom, 
že vznik BEH je v souladu s trendy 
v energetickém sektoru EU. Plánem 
bulharské vlády se začala zabývat 
i Evropská komise. 
Více viz  

british energy uVažuje 
o roZdělení

Největší britský výrobce elektři-
ny, British Energy uvažuje o roz-
dělení svého kapitálu tak, aby byl 
umožněn vznik společnosti spe-
cializované na stavby jaderných 
elektráren nové generace. 

Jedna ze společností by dohlížela na 
osm stávajících atomových elektrá-
ren, patřících British Energy. Britská 
firma pro tyto účely získala do svých 
řad Garetha Bretta, ředitele evropské 
divize amerického energetického 
giganta Entergy. Vznik nové společ-
nosti by měl mimo jiné pomoci na-
pravit pošramocenou pověst British 
Energy, která utrpěla kvůli problé-
mům s reaktory v Hartlepoolu a Hey-
shamu. British Energy vyjednávala 
s potenciálními partnery jako je EDF 
nebo E.ON ohledně jejich zapojení 
do konsorcia. Konečné rozhodnutí by 
měla společnost, ve které drží vláda 
39% podíl, vydat příští měsíc. 
Více viz  
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30. ledna podepsali zástupci evrop-
ských výrobců svítidel a elektrické 
energie dohodu s prodejci o podpoře 
kompaktních fluorescentních žárovek 
(CFL). Zvýšení prodeje CFL má pomo-
ci v boji s klimatickými změnami 

6. února turecký ministr energetiky 
a přírodních zdrojů Hilmi Guler ve 
Vídni uvedl, že význam projektu Na-
bucco nespočívá pouze v zabezpeče-
ní dodávek zemního plynu do Evropy, 
ale je také symbolem a nositelem 
„energetické stability Evropy“ 

25. února v tento den se za účasti 
zástupců polské vlády, parlamen-
tu a Evropské komise ve Varšavě 
uskutečnila konference s názvem 
Obnovitelná energie v Polsku a EU 
v perspektivě roku 2020. Konferenci 
pořádá polská hospodářská komora 
pro obnovitelné zdroje PIGEO ve var-
šavském hotelu Marriott. 
Více na  

26. února hned po konferenci PI-
GEO se konal 3.seminář pro Top ma-
nažery zahraničních investorů, a sice 
v hotelu Le Regina. Motto semináře 
znělo: „Jak uspět na polském trhu 
s obnovitelnou energií“. 
Více na  

27.–28. února proběhne v Bruselu 
konference s názvem „Udržitelná vod-
ní energie v Evropě“. Setkání pořádá 
společnost Energy Forum. 
Podrobnosti o konferenci zde  

5. břeZna se v Evropském parla-
mentu uskuteční slyšení na téma 
separace a ukládání CO2.

7.–9. břeZna se v německém 
Stuttgartu uskuteční mezinárodní 
veletrh CEP 08. V jeho rámci 
proběhne konference věnovaná 
úspornému bydlení a bioenergii. 
Obě akce proběhnou v prostorách 
stuttgartského výstaviště. 
Vše o akci se dozvíte na  
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 o čem se mluví

je naše ZásObOvání energiemi beZpečné?
Těžko hledat výstižnější pohled na tuto otázku než ten, kterým zahájil svůj projev na summitu evropského businessu (Brusel, 
21. února) komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Odpověď nezní „ano“ či „ne“, ale spíše – ano, „pokud…“. Piebalgs nabídl 
hned celý soubor podmínek, skrývajících se pod příznačné anglické „if“: pokud snížíme poptávku; pokud zvýšíme spotřebu 
domácích obnovitelných zdrojů; pokud budeme investovat do udržitelných technologií a výroby; pokud vybudujeme integrované 
sítě a pokud bude EU uplatňovat svoji váhu ve světě „jednotným hlasem“. 

Aktivity institucí EU v sektoru 
energetiky jsou v poslední době 
mohutné – stačí připomenout třetí 
energetický balíček či návrhy no-
vých cílů pro využití alternativních 
energií, úsilí o rozvoj přeshranič-
ních propojení aj. Četnost a rozsah 
plánovaných opatření jsou skutečně 
úctyhodné, avšak současně se 
nabízí jiná otázka: nemůže tak dojít 
k rozmělnění úsilí o zajištění ener-
getické bezpečnosti? Nehoníme, jak 
se říká lidově, „příliš mnoho zajíců 
najednou“? Není úkolem následující 
doby upřít pozornost na správné po-
řadí jejich uvádění do života? Váha, 
kterou Piebalgs ve svém brusel-
ském projevu věnoval žádoucí diver-
zifikaci vnějších zdrojů, naznačuje, 
že by se příští pan-evropské úvahy 
touto cestou ubírat měly a tomu ne-
lze než zatleskat. Má-li však Evropa 
v nejbližších letech opravdu zvýšit 

četnost a rozmanitost zdrojů, musí 
přinejmenším kvůli snížení vnější 
energetické závislosti svoji zahranič-
ní energetickou politiku více koordi-
novat. Zajištění energií pro podniky 
a domácnosti je jistě úkolem pri-
márně náležícím jednotlivým státům 
a bylo by chybou, kdyby orgány EU 
diktovaly členským zemím přesné 
recepty, jakým způsobem tuto po-
vinnost plnit. Zároveň však platí, že 
vůči největším vnějším dodavatelům 
energetických surovin by měla EU 
vystupovat koordinovaněji – stačí 
připomenout vnitro-unijní spory, 
provázející výstavbu baltského 
plynovodu, snahy některých dalších 
zemí o autonomní řešení dodávek 
z Ruska „vlastní“ trasou nebo třeba 
sílící pokusy vnějších dodavatelů 
o ovládnutí sekundárních energetic-
kých kapacit v evropských státech 
(viz např. ropný průmysl v Rakous-

ku a Maďarsku). Je zde však ještě 
jeden aspekt, který bychom neměli 
ztrácet ze zřetele. Politické repre-
zentace v členských zemích i EU 
jako celku potřebují ke změnám 
v energetické politice podporu svých 
občanů, neboť četné důsledky těch-
to změn (např. jejich promítnutí do 
cen) se mohou zájmů lidí výrazně 
dotknout. Výsledky rozsáhlého prů-
zkumu britského týdeníku Financial 
Times, provedeného ve spolupráci 
s agenturou Harris na přelomu ledna 
a února v pěti největších státech EU 
ukazují, že s výjimkou Španělska 
si většina obyvatelů těchto států 
(Německo, Francie, Itálie, Velká 
Británie) nepřeje investice ruských 
společností do svých energetických 
podniků. Zároveň si však Západo-
evropané nepřejí platit o mnoho 
více peněz za případný výraznější 
přechod na spotřebu energií z alter-

nativních zdrojů. Vskutku nelehký 
úkol pro politiky – většina občanů 
EU volá po využití nových zdrojů 
energií, ale účty za elektřinu, plyn 
a teplo by nerada viděla vyšší. Za 
takové situace nelze podle našeho 
názoru opomíjet výhody jaderné 
energie, a to přinejmenším po dobu, 
po kterou ryze alternativní zdroje 
neumožní masivnější náhradu 
jak fosilních zdrojů, tak jaderné-
ho paliva současně. A pokud jde 
o vnější dodávky, největší křeslo 
za vyjednávacím stolem s Ruskem 
a ostatními významnými dodavateli 
energetických surovin pro Evropu 
by mělo patřit reprezentaci EU jako 
celku. Pochopitelně poté, co členské 
státy naleznou základní shodu 
„doma“. Tak se přeci chová každá 
rozumná domácnost či podnik, a to 
i ty největší.
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