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září přineslo kromě poněkud 
studeného babího léta i mnoho 
zajímavých událostí v Evropské 
unii. V Evropském parlamentu 
byl ve výborech projednáván 
klimaticko-energetický balíček. Byly 
schváleny zprávy příslušných zpra-
vodajů a balíček bude předložen do 
pléna Parlamentu ke hlasování. Na 
pracovních jednáních mezi Radou 
EU a Evropským parlamentem 
probíhají intenzivní jednání o třetím 
liberalizačním balíčku, který se 
pravděpodobně stane hlavním 
bodem jednání Rady pro energetiku 
10. října tohoto roku. Vzhledem 
k odlišným postojům obou evrop-
ských institucí se dá očekávat velmi 
živá diskuse. Evropská komise 
pokračuje dále v šetřeních a říze-
ních zahájených proti energetickým 
společnostem a členským státům. 
V jaké fázi tato šetření i řízení jsou, 
se dozvíte v rubrice „Právní předpi-
sy a judikatura“. Hlavním tématem 
v energetickém sektoru byla v tom-
to měsíci i energetická bezpečnost 
zejména z důvodu „ochlazení“ 
vztahů  Evropské unie s Ruskem. 
I proto jsme tentokrát v rubrice 
často kladených otázek zvolili 
téma vnější energetická politika 
Evropské unie. Pokud jde o  oblast 

soudní, Evropský soudní dvůr 
vydal svou výroční zprávu, o níž 
Vám toto číslo bulletinu poskytne 
bližší informace. Statistika tentokrát 
nevyšla pro Českou republiku 
příliš příznivě. Toto číslo se věnuje 
také zprávě o stavu v energetic-
kém sektoru, kterou publikovala 
Mezinárodní energetická agentura. 
Nezapomněli jsme ale ani na oblast 
životního prostředí – koncem srpna 
proběhly přípravné rozhovory 
na 14. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy o změně klimatu 
v Poznani v prosinci 2008. Doufám, 
že náš koktejl zpráv budete pít 
plnými doušky a přeji Vám příjemné 
čtení ve společnosti našeho měsíč-
níků Energetika v Evropské unii.

 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

Co tedy europoslanci ve výboru 
odhlasovali? Podíl jednotlivých 
států na dosažení 20  % obnovitel-
ných zdrojů do roku 2020 tak, jak je 
navrhla v lednu Evropská komise, 
zůstává stejný. Nicméně velice 
kontroverzní novinkou je snaha 
o zavedení závazných střednědo-
bých cílů pro členské země. Pakliže 
by tyto cíle nebyly plněny, hrozily by 
členským státům pokuty až do výše 
110 eur za megawatt. Naopak návrh 
počítá i s odměnami pro takové ze-
mě, které by dosáhly lepších výsled-
ků, než střednědobé cíle – odměna 
by se pohybovala mezi 30 až 40 eur 

za megawatt. Je pravděpodobné, že 
tento přístup narazí na odpor u řady 
členských států v Radě EU, jakož 
i již v plénu Evropského parlamen-
tu. V současné době není jasné, 
jaká bude ochota podpořit takovéto 
sankce. Návrh Komise na obcho-
dování s certifikáty potvrzujícími, 
že vyrobená energie pochází z ob-
novitelného zdroje, ze hry vypadl, 
když narazil na obavu, že by takový 
systém narušil současné národní 
systémy podpor energie z obnovitel-
ných zdrojů. Prošel nicméně impuls 
k zavedení flexibilních mechanismů, 
který počítá se zapojením členských 
zemí do společných projektů v ob-
lasti obnovitelných zdrojů. Nárůst 
vyrobené elektřiny ze společného 
projektu by se započítával k indi-
viduálním cílům jednotlivých zemí 
podle podílu jejich zapojení do pro-
jektu. Očekává se, že podpora mezi 
členskými zeměmi pro tento návrh 
bude značná. Další novinkou ve 
zprávě je právo prioritního přístupu 

obnovitelných zdrojů energie k sí-
tím. Vypadá to, že i prioritní přístup 
k sítím bude pro některé členské 
země problém. Návrh směrnice je 
projednáván ve spolurozhodovací 
proceduře. Výsledky hlasování v IT-
RE výboru tedy budou předmětem 
diskuse v rámci Rady EU. Mezi EP 
a Radou budou pokračovat inten-
zívní jednání s cílem dosáhnout 
shody a schválit návrh směrnice 
v rámci prvního čtení. Jak EP, tak 
i Rada mají samozřejmě na rychlém 
schválení eminentní zájem a tomu 
nasvědčuje mimo jiné i to, že zatím 
nebyl stanoven přesný termín hla-
sování v plénu EP. To dává oběma 
stranám prostor pro debatu s cílem 
sladění rozdílných pozic.

Komise spouští tendr na 
VytVoření sítě pro projeKty 
separace a uKládání 
co2 (ccs)

Evropská komise se chystá zalo-
žit síť projektů, které by demon-
strovaly použití a fungování tech-
nologie CCS v elektrárnách. 

Skrze tendr, který Komise vypsala, 
chce najít externího dodavatele slu-
žeb, který by asistoval při zakládání 
a provozování takové sítě projektů. 
Uzávěrka výzvy je 6. října 2008 
a proces výběru dodavatele by měl 
být dokončen na začátku roku 2009. 
Vybraný kontraktor bude asistovat 
Komisi při vytváření takových pod-
mínek, aby firmy se zájmem o CCS 
mohly sdílet informace a zkušenosti 
z velkých průmyslových demonstrač-

Výbor itre jednoznačně podpořil obnoVitelné zdroje

Lucemburský europoslanec za Zelené Claude Turmes předložil 11. září svoji zprávu o obnovitelných 
zdrojích, která na sebe během diskusí v průmyslovém výboru nabalila více než 1800 pozměňovacích ná-
vrhů. Tyto se nakonec podařilo osekat do pouhých 35 kompromisů, o kterých se následně hlasovalo. 
Zpráva ve svém konečném znění dostala drtivou podporu výboru 50:2. 
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ních jednotek a optimalizovat své 
náklady skrze společné postupy. 
Úspěšně provozované demonstrač-
ní projekty jsou zásadním předpo-
kladem pro postup ke komerčnímu 
využití CCS. Tato technologie vyka-
zuje značný potenciál pro snižování 
emisí CO2 specielně u zdrojů spalu-
jících fosilní paliva jako uhlí a plyn. 
Mezinárodní agentura pro energii 
odhaduje, že používání CCS by 
v budoucnosti mohlo přinést 20  % 
dosažitelného snížení emisí sklení-
kových plynů do roku 2050. 
Více informací 

energeticKá solidarita

Při schůzce v Bruselu na téma 
rusko-gruzinské vztahy došlo 
k diskusi i na téma energetická 
solidarita. 

Dle vyjádření předsedy Evrop-
ského parlamentu Hanse-Gerta 
Potteringa je přitom energetická 
solidarita právě klíčovým principem 
EU, když v situaci, kdy by byly 
přerušeny dodávky energií jednomu 
členskému státu, je povinností 
ostatních států tomuto státu pomoci. 
Pottering přitom zdůraznil, že právě 
osm východních evropských států, 
které přistoupily k EU v roce 2004, 
je obzvláště závislých na Rusku, 
přičemž EU jako celek je závislá na 
Rusku v přibližně polovině svých 
dodávek plynu. Důležité je proto 
podle předsedy to, aby EU snížila 
svou energetickou závislost, zvýšila 
energetickou účinnost a především 
dosáhla vyváženého energetické-
ho mixu vyváženými investicemi 
do všech zdrojů energie. Stejné 
stanovisko dal přitom najevo i brit-
ský premiér Gordon Brown, když 
prohlásil, že Rusko používá energe-
tické zdroje stále více jako politický 
nástroj, a proto je třeba hledat nové 
partnery v oblasti energetiky, ze-
jména plynu a ropy.

 energetika v Evropě a ve světě

Rozhovorů v Accře se účastnilo 
více než 1600 delegátů, včetně zá-
stupců vlád 160 zemí. Zástupci vlád 
se shodli na přípravě jednotlivých 
strukturovaných návrhů pro zase-
dání v Poznani, výsledky COP14 
by tedy měly být prvním draftem 
textu budoucí mezinárodní smlouvy. 
Z hlediska příprav na novou mezi-
národní smlouvu byla klíčová jed-
nání ad-hoc pracovní skupiny pro 
dlouhodobou spolupráci, která kro-

mě pokračující debaty k jednotlivým 
okruhům (rozšířená opatření v ob-
lasti mitigačních opatření, adaptací, 
technologického rozvoje a transferu 
technologií a opatření v oblasti fi-
nančních zdrojů a investic) pořádala 
dva workshopy – první specificky 
zaměřený na spolupráci v oblasti 
sektorových přístupů v souladu 
s čl. 4 odst. 1c Úmluvy a dále work-
shop zabývající se pobídkami inicia-
tiv v oblasti snižování emisí z odles-

přípraVa na 14. Konferenci smluVních stran rámcoVé 
úmluVy o změně Klimatu

Po jednáních v Bangkoku v březnu tohoto roku a následně v Bonnu 
ve dnech 4.– 13. července 2008 bylo zasedání v ghanské Accře tře-
tím klíčovým setkáním v rámci tzv. cestovní mapy z Bali. 
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ňování, degradace lesních porostů 
v rozvojových zemích, role zachování 
a udržitelného managementu lesních 
porostů a uhlíkového potenciá-
lu lesních porostů v rozvojových 
zemích. V rámci ad-hoc pracovní 
skupiny o budoucích závazcích pro 
země přílohy I Kjótského protokolu 
pokračovala diskuse k analýze mož-
ností dosažení emisních redukčních 
cílů a identifikaci možností zvýšení 
efektivnosti a podpoře udržitelného 
rozvoje. Jednání v Accře bylo po-
sledním ze tří přípravných jednání na 
konferenci v Poznani, která se usku-
teční ve dnech 1.– 12. prosince 2008. 
Více informací 

nizozemí se stane 
VýVozcem eleKtřiny

Dle vyjádření síťového operáto-
ra TenneT se Nizozemí stane čis-
tým vývozcem elektřiny již v roce 
2009. A jak toho chce dosáhnout? 

Především investicemi do velkých 
větrných farem, výstavbou nových 
klasických elektráren při pobřeží, 
které nejsou závislé na hladině vody 
v říčních korytech, a snižováním 
spotřeby energií. Zpráva TenneT 

 energetika v Evropě a ve světě

přitom vychází z údajů a prognóz 
nizozemských výrobců. V součas-
né době však Nizozemí elektřinu 
dováží z Německa, Norska a Belgie. 
Současně bude docházet k diverzifi-
kaci dodávek, neboť nové elektrárny 
nebudou plynové, ale z větší části 
založené na využívání obnovitel-
ných zdrojů energie. TenneT rovněž 
nadále pokračuje v jednání se síťo-
vými operátory ze sousedních států. 
K dokončení market couplingu s Lu-
cemburskem a Německem by mělo 
dojít na jaře příštího roku. S Velkou 
Británií a Německem je plánována 
výstavba nového propojení. Zdá se 
tedy, že Nizozemí je jednou z mála 
zemí, které si svou energetickou 
budoucnost již nyní jasně narýsují 
tak, aby nebyly v blízké budoucnos-
ti ohroženy v dodávkách elektřiny 
svým občanům.

Mezi nejdůležitější prvky partnerství 
patří podpora rozvoje elektrifika-
ce a proces přijetí hlavního plánu 
rozvoje oblasti elektrické energie pro 
„černý kontinent“. Kromě toho se obě 
strany dohodly, že je nezbytné klást 
důraz na transparentnost soukro-
mých investic. Partneři rovněž od-

souhlasili vypracování cestovní mapy 
týkající se programu spolupráce ob-
novitelných zdrojů (REC) do prvního 
čtvrtletí roku 2009. První z plánova-
ných pravidelných setkání proběhne 
příští rok v etiopské Adis Abebě. 
Více informací 

energeticKá spolupráce mezi afriKou a eVropou

Komise Africké Unie (AUC) a Evropská komise spustily 8. září ambi-
ciózní projekt energetického partnerství mezi Afrikou a EU. Cílem je 
posílit spolupráci v energetické oblasti. 
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vnější energetická politika evropské unie
Téměř v každém z vydání našeho bulletinu jsme přinášeli zprávy ze sféry vnějších vztahů v energetické politice, např. zajištění 
bezpečnosti externích dodávek (viz např. článek o snížení závislosti na Rusku v rubrice Energetická politika EU v tomto čísle). 
V „často kladených otázkách“ se v tomto čísle věnujeme otázkám spojeným s tzv. vnější energetickou politikou EU komplexněji.

Lze vůbec hovořit o vnější energe-
tické politice EU? 
Sama energetická politika EU je po-
měrně mělce integrovaná, praktická 
politika je v rukou členských států. 
Logicky neméně je rozdrobená i po-
litika vnější, ve které se odráží jak 
geopolitické orientace určitých zemí, 
tak snahy o primární uspokojování 
individuálních zájmů. Čitelnější cíle 
EU přitom navrhoval již v roce 2006 
např. strategický dokument Evropské 
komise, který vyzýval k integraci 
energetických vztahů s Ruskem 
(uzavření komplexní dohody pokrý-
vající všechny suroviny a produkty) 
či k prohloubení spolupráce s Nor-
skem a Alžírskem. Poté byl na jaře 
2007 přijat Akční plán pro energetiku, 
v němž EU zdůraznila nezbytnost 
diverzifikace zdrojů a přepravních 
tras energií. Praxe je však od těchto 
cílů stále daleko, jak dokládají např. 
de facto bilaterální dohody některých 
členských států s Ruskem (baltský 
plynovod) či komplikace s rozjezdem 

skutečně diverzifikačních projektů 
(plynovod Nabucco). 

Jaké je institucionální zajištění 
vnější energetické politiky? Vnější 
dimenze energetické politiky je zá-
kladem např. Evropské energetické 
charty z roku 1991. EECh by měla 
poskytovat rámec pro mezinárodní 
spolupráci mezi EU a dalšími státy, 
včetně USA a Kanady. Charta ovšem 
stanoví „jen“ obecné zásady a má 
tak do značné míry proklamativní 
charakter. Jedním z dalších projevů 
snah o pevnější zakotvení je tzv. 
Energetické společenství – tento 
institut by měl přispívat k vytváření 
integrovaného energetického trhu 
v rámci ES a dalších smluvních 
stran – Albánie a států vzniklých 
z bývalé Jugoslávie. Energetic-
ké společenství tak řeší primárně 
záležitosti týkající se v jihovýchodní 
části Evropy. EU s třetími zeměmi 
formálně spolupracuje i prostřed-
nictvím dalších instrumentů – např. 

tzv. „ACP-EU Facility“ (zahrnuje 
africkou, karibskou a pacifickou 
oblast), dále tzv. EU – Středomořská 
spolupráce či spolupráce v terito-
riích přiléhajících k Černému moři. 
Spolupráce mezi EU a Ruskem 
je i v oblasti energetiky pokryta 
Smlouvou o partnerství a spoluprá-
ci, avšak opět obecně. Smlouva 
navíc formálně uplynula minulý rok 
a jednání o nové podobě ztroskotala 
na odporu Ruska přistoupit na polský 
návrh na začlenění Energetické 
charty do nové smlouvy (připojením 
k Chartě by se Rusko mj. zavázalo 
konzultovat s evropskými partne-
ry přerušení dodávek). V případě 
přerušení či omezení dodávek do 
některých států nemá EU spolehlivý 
nástroj účinné společné reakce, a při 
budování strategických přepravních 
cest volí mnohé odběratelské státy 
primárně vlastní cestu dohody s Ru-
sy (Nordstream, Bluestream). Vztah 
s Ruskem jako nejcitlivější bod vnější 
energetické politiky EU tak nebude 

vyřešen, dokud samy členské státy 
nedojdou ke shodě o jednotném 
postupu. 

Může ČR přispět k prohloube-
ní společné vnější energetické 
politiky EU? Může, např. v rámci 
blížícího se českého předsednictví 
v EU. V prioritách ČR figuruje ener-
getická politika na předním místě 
a na vnější vztahy je kladen velký 
důraz. ČR chce prosadit komplexní 
dohodu s Ruskem v rámci nové ver-
ze Smlouvy o partnerství a spoluprá-
ci a pokročit v dialogu s Ukrajinou 
a západním Balkánem. Krom toho 
hodlá v nové podobě Akčního plánu 
zvýraznit nutnost prohloubení vazeb 
na prostor Zakavkazska a Střední 
Asie. Tato oblast je z hlediska diver-
zifikace dodávek do EU perspektivní.

 FAQ
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eVropsKý soudní dVůr 
Vydal Výroční zpráVu

Výroční zpráva shrnuje činnost 
Soudního dvora v roce 2007 a po-
skytuje základní přehled o říze-
ních před tímto soudem. 

A jak z celé zprávy vyšla Česká re-
publika? Podívali jsme se především 
na statistickou část zprávy a zjistili, 
že ne příliš dobře. Z členských států, 
které k EU přistoupily v roce 2004, 
je ČR na předních místech, pokud 
jde o statistiku, resp. největší počet 
zahájených řízení pro nesplnění 
povinnosti členským státem, tj. řízení 
pro nesprávnou transpozici či apli-
kaci některé z evropských směrnic. 
Na druhou stranu lze ČR pochválit, 
protože ve srovnání se „starý-
mi“ členskými státy, jsou v zásadě 
všechny evropské právní předpisy 

 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU

v ČR řádně provedeny a aplikovány. 
A jak je na tom konkrétně energetic-
ký sektor, resp. transpozice předpisů 
v oblasti energetiky? ČR patří mezi ty 
země, u kterých byly všechny právní 
předpisy implementovány správně, 
a proto zde není vedeno žádné říze-
ní ze strany Evropské komise. Na-
proti tomu, některé členské státy byly 
za špatnou transpozici energetické 
směrnice 2003/54 již odsouzeny či 
již proti nim bylo Evropskou komisí 
zahájeno řízení (např. Polsko, Bul-
harsko, Švédsko, aj.). V souvislosti 
s třetím liberalizačním balíčkem je 
proto vhodné si položit otázku, zda 
není předčasné novelizovat stávající 
předpisy za situace, kdy předpisy 
nejsou v celé EU řádně aplikovány, 
resp. kdy trh v některých členských 
státech nefunguje. V tomto ohledu 
bude hrát roli i české předsednic-
tví v EU, jehož z jednou priorit je 
právě dokončení liberalizace trhů 
s  energiemi. 
Zpráva je k dispozici 

Komise dala zelenou 
společnému přeVzetí 
Kontroly nad 
enia energia s.p.  a.

Komise povolila další převzetí 
energetického podniku. 

Do společného podniku, přebírající-
ho kontrolu nad italskou energetic-
kou společností Enia Energia S.p.A., 
se zapojí společnosti Centrex 
 Europe Energy & Gas AG z Rakous-
ka, ZMB (kontrolovaná Gazpromem) 
a italská mateřská společnost Enia 
S.p.A. Komise shledala, že připra-
vovaný projekt negativně neovlivní 
hospodářskou soutěž na společném 
trhu. Mateřská firma Enia vznikla 
sloučením municipálních společnos-
tí z měst Parma, Piacenza a Reggio 
Emilia. Jde o infrastrukturní podnik, 

jehož předmětem činnosti jsou mj. 
dodávky elektřiny, zemního plynu 
a vody, provoz čističek vod, svoz 
komunálního odpadu atd. Komise 
v kladném posudku zohlednila, že 
Centrex ani Gazprom (prostřed-
nictvím ZMB) nejsou aktivními do-
davateli zemního plynu a elektřiny 
do Itálie. Enia navíc reprezentuje 
pouze malou část celkové italské 
poptávky těchto surovin. 
Více informací 
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francie a belgie posilují 
Vzájemné propojení 
eleKtricKých sítí

Společnosti RTE a Elia se dohod-
ly na vytvoření společného ko-
ordinačního centra, které bude 
poskytovat denní předpovědi do-
stupnosti elektrické sítě. 

Evropská komise tuto iniciativu uví-
tala a doufá, že podobná spolupráce 
se bude opakovat i jinde v Evropě. 
Nové centrum zahájí svou činnost 
v únoru 2009 a sídlit bude v Bruselu. 
Centrum bude poskytovat pravidelné 
předpovědi a monitorovat v reál-
ném čase toky elektrické energie 
v západoevropských sítích. Je to 
příprava na market coupling. Zájem 
na tomto projektu projevil i německý 
provozovatel přenosové soustavy, 
společnost Vattenfall Europe Trans-

 evropské zajímavosti a zprávy

mission. Andris Piebalgs, komisař 
pro energetiku, iniciativu rovněž 
přivítal. „Tato dohoda je konkrétním 
a velmi důležitým příkladem spo-
lupráce evropských provozovatelů 
přenosových soustav,“ řekl Piebalgs 
a dodal: „Jak víte, jedním z hlavních 
úkolů v třetím liberalizačním balíčku 
v energetice, je posílení spolupráce 
mezi evropskými provozovateli pře-
nosových soustav. Jsem přesvědčen, 
že dnešní krok přispěje ke zvýšení 
energetické bezpečnosti v Evro-
pě a že i další státy Unie budou 
následovat tento příklad.“ Současná 
iniciativa navazuje na plán Komise 
z června 2006, který předpokládal 
vytvoření sedmi regionálních trhů 
s elektrickou energií v EU jako zá-
klad k budoucímu jednotnému unijní-
mu trhu s elektřinou. Jeden z regionů 
tvoří Francie, Německo a Benelux. 
Podle společností RTE a Elia bude 
nové centrum garantovat bezproblé-
movou správu evropských sítí, které 
jsou díky rozvoji energetické burzy 
čím dál tím vytíženější. 
Více informací  

iaea: sVětoVá jaderná 
produKce se do r. 2030 
zdVojnásobí

Mezinárodní agentura pro ato-
movou energii (IAEA) přehod-
notila své jaderné projekce 
do roku 2030. 

Ve stejnou chvíli však agentura ozná-
mila pokles podílu jaderné výroby 
na celkové výrobě elektřiny o 1  %. 
V roce 2006 byl podíl jádra 15  %, 
zatímco v roce 2007 už jen 14  %. 
Část poklesu jaderné energie souvisí 
se zemětřesením v Japonsku, kdy se 
několik jaderných elektráren muselo 
odstavit. Nárůst výstavby uhelných 
elektráren v Číně má také svůj podíl. 
V USA uhlí vyrábí dva a půl-krát více 
elektřiny než jádro. V Číně uhlí do-
dává 4/5 z celkové výroby elektřiny. 
IAEA se domnívá, že počet jader-
ných elektráren se v příštích 20ti 
letech zvýší, ale není si jistá, o kolik. 
Zpráva se opírá o plány klíčových ze-
mí, kterými jsou Čína a Indie a také 
o nové poltické zájmy Velké Británie 
a USA. Celková světová výroba 
elektřiny letos vzrostla o 4,8  % oproti 
roku 2007. 
Více informací 

brazílie postaVí 60 
jaderných eleKtráren

Brazilský ministr pro doly a ener-
getiku, Edison Lobão, 12. září 
2008 oznámil, že se Brazílie roz-
hodla obnovit národní jaderný 
program. 

Během příštích 50ti let by se mělo 
postavit zhruba 60 jaderných elekt-
ráren o výkonu 1 000 MW na elekt-
rárnu. Je to reakce na politickou krizi 
v Bolívii, která obnovila pochybnosti 
o spolehlivosti klíčového dodavatele 
zemního plynu. Téměř 50  % zemního 
plynu dodává Brazílii právě Bolívie. 
Výstavba nových elektráren by měla 
začít počátkem dubna a jejím cílem 
je snížit závislost na ostatních ener-
getických zdrojích. V současné době 
má Brazílie 3 jaderné elektrárny. 
Více informací 
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http://www.euractiv.com/en/energy/france-belgium-strengthen-electricity-interconnection/article-175171
http://www.futurepundit.com/archives/005538.html
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eu naVrhuje Vylepšit it 
dohodu

Evropská komise představi-
la WTO svůj návrh na vylepšení 
a rozšíření Information Techno-
logy Agreement (ITA). 

ITA byla podepsána v roce 1996 me-
zi některými světovými velmocemi za 
účelem snížení nákladů na IT výrob-
ky. Návrh Komise zahrnuje nové pro-
dukty, které byly uvedeny na trh po 
podpisu dohody a také připomínky 
na některé nefunkční mechanismy 
v současné smlouvě ITA. Nový návrh 
ITA musí být schválen konsensem 
všemi členy ITA a měl by vést k posí-
lení obchodu s IT výrobky. 
Více informací 

jaK řídit auto a ušetřit?

Počet vozidel na silnicích ros-
te a stejně tak rostou i ceny po-
honných hmot. 

Tímto problémem se začala zabývat 
i EU a natočila klip „jak řídit auto 
efektivněji“. Během několika minut 
se dozvíte, jak startovat vozidlo, 
kdy používat klimatizaci a jak často 
kontrolovat pneumatiky. Každý 

z nás asi ví, že čím rychleji jezdíme, 
tím větší je spotřeba vozidla. Ne 
každý ale ví, že spotřeba se zvyšu-
je i používáním klimatizace, málo 
nahuštěnými pneumatikami či ne-
plynulou jízdou. Dá se přitom ušetřit 
až desítky procent pohonných hmot. 
Natočený klip je k dispozici ke 
shlédnutí  

srbsKo do eu?

Po vstupu 10 nových států v ro-
ce 2004 mají o vstup do EU zá-
jem i další státy – Chorvatsko, 
Srbsko, Turecko a další. 

Jaký je postoj EU ohledně Srbska? 
EU počítá s kandidátským statutem 
Srbska v EU od roku 2009, bude-li 
tato země nadále vykazovat pozi-
tivní rysy vývoje. Pouze Nizozemí 
zastává v této věci negativní stano-
visko s ohledem na „nedostatečnou“ 
spolupráci Srbska s Mezinárodním 
tribunálem pro válečné zločiny. 
Dalším problémem je Kosovo, kde 
srbští vůdci nehodlají změnit pozici 
v tom smyslu, že Srbsko se Kosova 
nikdy nevzdá.  
Bližší informace  

 evropské zajímavosti a zprávy  kalendář událostí v oblasti energetiky

29. srpna podle serveru energy.eu 
obdržela Evropská komise varování 
od Belgie, týkající se úniku radioakti-
vity v Národním Institutu Radioaktiv-
ních prvků (IRE) ve městě Fleurus.

5. září bylo oznámeno, že konsor-
cium Gaz de France – Suez zvítězilo 
v soutěži o privatizaci největší sin-
gapurské energetické společnosti 
Senoko. Jejím převzetím se stane 
GDF – Suez významným hráčem 
v této perspektivní oblasti. 

9. září prohlásil skotský ministr 
energetiky Jim Mather v projevu na 
zasedání rady pro rozvoj a průmysl, 
že Skotsko nepotřebuje další jader-
nou elektrárnu. Země by se podle 
něj měla zaměřit na využívání OZE. 

17. září nabídla Evropská Unie po-
moc Nigérii při plánování a výstavbě 
trans-saharského plynovodu, který 
by měl do budoucna dopravovat 
zemní plyn z této africké země do 
Evropy. 

18. září vydala Evropská komise 
poslední varování pro Polsko ve 
věci určení operátora skladovacích 
kapacit pro polský trh se zemním 
plynem. 

10. –12. října se ve východočín-
ském městě Čching – tao koná dru-
hý ročník veletrhu Building Energy 
Saving & Renewable Energy Utiliza-
tion Fair. Akce na pobřeží Žlutého 
moře se zúčastní na 300 vystavova-
telů z celého světa.
Více na 

16.–17. října proběhne v Bruselu 
mezinárodní konference s názvem 
Renewable Heating and Cooling 
2008. Hlavním bodem programu bu-
de využití OZE. V Rennaisance hote-
lu vystoupí např. komisař A.Piebalgs. 
Podrobnosti zde 
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Mezinárodní agentura pro energii (iea) publikovala přehled  
energetické politiky evropské unie
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro energetiku Andris Piebalgs přijali 4. září ředitele 
Mezinárodní agentury pro energii Nobuo Tanaku, který jim přednesl hlavní body hloubkové analýzy energetické politiky EU, 
kterou agentura zpracovala vůbec poprvé. 

 o čem se mluví

Zástupci Evropské komise jsou 
s výsledky vcelku spokojeni, protože 
studie podpořila hlavní směry libera-
lizačních snah, které Komise navrhla 
v září minulého roku ve 3. liberali-
začním balíčku, i kroky směrem ke 
zmírnění dopadu klimatických změn 
v lednovém klimaticko-energetickém 
balíčku. Přehled podporuje Komisi 
v dalším postupu směrem k vlast-
nickému oddělení přenosových sítí 
od výroby. Zástupce IEA vyjádřil pře-
svědčení, že je nutné, aby Evropská 
komise byla striktnější v prosazování 

této, pro hodně zemí, kontroverzní li-
beralizační varianty. Vzhledem k vel-
kému odporu některých členských 
zemí EU vůči vlastnickému oddělení 
jsou v rámci legislativního procesu 
diskutovány ještě další alternativní 
varianty provozovatele přenosových 
sítí. Tanaka ve svém projevu také 
kritizoval omezení přeshraničního 
obchodu s certifikáty potvrzujícími, 
že energie pochází z obnovitelných 
zdrojů, která podle jeho slov „zbyteč-
ně zvýší náklady na dosažení cíle 
pro obnovitelné energie“. Pokračo-
vání ve využívání jaderné energie 
v EU bude, dle reportu, téměř jistě 
nutné pro dosažení vytyčených cílů 
v oblasti změny klimatu a bezpeč-
nosti dodávek. Evropská komise 
by tak měla připravit návrh nových 
opatření v rámci energetické politiky 
pro usnadnění výstavby nových 
jaderných elektráren v zemích, které 
jádro podporují. Studie dále přináší 

důležitá doporučení pro zvýšení 
financování výzkumu v oblasti ener-
getiky. Tanaka zmínil, že je zapotřebí 
více investovat do technologií, jako je 
například separace a ukládání oxidu 
uhličitého (CCS), a vyzval členské 
země a soukromý sektor, aby na 
tyto technologie uvolnily potřebné 
prostředky. Vzrůstající import surovin, 
závislost EU na vnějších zdrojích 
a vysoké ceny elektřiny patří mezi 
hlavní „starosti“ v rámci energetické 
politiky. Proto přehled také upozorňu-
je na nutnost řízení dodavatelských 
vztahů a dosažení takové diversifi-
kace dodávek, aby byl energetický 
systém připraven i na případ potenci-
álních přerušení dodávek. Studie při-
chází v kritickém období projednává-
ní obou energetických legislativních 
balíčků v Evropském parlamentu 
a v Radě EU a v období chladných 
vztahů mezi EU a Ruskem. I proto 
byla jako jedna z hlavních doporu-

čení uvedena nutnost co nejdříve 
dát investorům jasnou představu 
o budoucnosti energetické politiky, 
jak v oblasti liberalizační, tak v ob-
lasti klimatické tak, aby společnosti 
mohly dělat kvalifikovaná rozhodnutí 
pro středně a dlouhodobé investiční 
plány. Mezinárodní agentura pro 
energii se sídlem v Paříži je přitom 
nejdůležitější mezivládní agentu-
rou v oblasti energetiky. Její aktivity 
zahrnují hloubkové studie energetic-
kých politik jednotlivých zemí, které 
sdružuje, ale i zemí nečlenských. 
Více 
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