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třebaže se blíží Vánoce, 
v bruselských institucích se čile 
pracuje a asi nikoho nepřekvapí, že 
jedním z hlavním témat je kromě 
finanční krize i energetika. Co tedy 
energetice přinesl měsíc prosinec? 
I přes veškerou skepsi před 
prosincovým zasedáním Evropské 
rady se Francii na závěr roku a jejího 
předsednictví podařilo dosáhnout 
kompromisu ohledně klimaticko-
energetického balíčku.  
Na tomto místě jen poznamenávám, 
že kompromis je úspěchem 
především vyjednávání ze strany 
nových členských států, a proto 
bude zejména pro ně a jejich 
energetický sektor (ČR nevyjímaje) 
znamenat řadu výhod či výjimek. 
Tomuto tématu se blíže věnujeme 
v rubrice FAQ a rovněž v rubrice 
„o čem se mluví“. Přiblížíme Vám 
i kompromis dosažený ohledně 

návrhu směrnice o využívání 
obnovitelných zdrojů energie. 
Kromě klimaticko-energetického 
balíčku Vám dále přinášíme 
informace o závěrech konference 
v Poznani, o stavu vyjednávání 
třetího liberalizačního balíčku, který 
se, jak se zdá, tak trochu zapadl 
pod stůl, o výsledcích prosincové 
Rady pro energetiku či o průběhu 
šetření vedených Evropskou komisí 
v oblasti energetiky. Věnujeme 
se samozřejmě i světovému 
energetickému dění, jakož 
i pravidelnému kalendáriu.  
Vzhledem k tomu, že toto číslo 
Bulletinu je letošním posledním 
číslem, přeji Vám za útvar evropské 
agendy ČEZ, a.s. šťastné, klidné 
a veselé Vánoce plné energie 
a hodně štěstí do Nového roku

 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

shoda o směrnici o oZe

Jednou z klíčových součástí kli-
maticko-energetického balíčku 
je směrnice o využívání obnovi-
telných zdrojů energie, na jejímž 
konečném znění se v rámci spo-
lurozhodovací procedury shodly 
obě klíčové instituce – Rada EU 
a Evropský parlament. 

Výsledek byl oficiálně potvrzen na 
plenárním hlasování Parlamentu 
ve Štrasburku. Z pohledu průmys-
lu je pozitivní, že došlo ke shodě. 
Jedná se totiž o významný nástroj 
naplňování jednoho z hlavních cílů 
EU – zvýšení podílu obnovitelných 
zdrojů energie na její celkové spotře-
bě na 20  % do roku 2020. Z hlediska 
investic je důležité, že byly potvrzeny 
cíle jednotlivých členských zemí 
(přestože jde o cíle velice ambicióz-
ní, pro ČR je to 13  %) a zároveň, že 
postup jejich naplňování je ponechán 
na jednotlivých státech. Střednědobé 
cíle navíc nejsou závazné. Dobrým 
signálem umožňujícím větší flexibilitu 
při jejich naplňování je rozšíření 
rozsahu směrnice – započítávání 
energie tepelných čerpadel a elek-
trických automobilů. Přesto řada 
aspektů týkajících se právě flexibility 

 Role průmyslu není blíže specifi-
kována a záleží tedy na následné 
transpozici směrnice do národ-
ních legislativních rámců. Dalším 
aspektem, jehož praktické zavádění 
do praxe je de-facto ponecháno na 
jednotlivých zemích, je zajištění pri-
oritního přístupu k sítím pro výrobce 
elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. Směrnici musí členské státy 
transponovat do 18 měsíců od jejího 
vstupu v platnost.

ZákaZ neúsporných 
žároVek už V roce 2012

Experti ze všech členských zemí 
se 8. 12. na zasedání Výboru pro 
Ekodesign dohodli na podpoře 
návrhu nařízení Evropské komise 
pro postupné odstraňování neú-
sporných žárovek v EU. 

Tento proces vytěsnění neefektivního 
svícení by měl být zahájen již v roce 
2009 a ukončen o 3 roky později. 
Nařízení se zaměřuje na neúsporné 
žárovky standardně používané v do-
mácnostech. Přechodem na úspor-
nější žárovky ušetří evropští občané 
40 TWh, protože běžné žárovky 
podle ekologické organizace WWF 

spotřebují až pětkrát více elektřiny, 
než jejich úspornější alternativy. Pro 
představu se jedná o úsporu zhruba 
roční spotřeby elektřiny v Rumunsku. 
Úsporné žárovky by měly mít stej-
nou spolehlivost, odolnost a poměr 
ceny a výkonu jako ty neúsporné, 
aby užitná hodnota pro spotřebite-
le nebyla ohrožena. Nařízení dbá 
také na podmínky v oblasti estetiky, 
funkcionality a bezpečnostních rizik. 
Nařízení bude nyní předloženo ke 
schválení Evropskému parlamen-
tu a Radě; jeho přijetí se očekává 
v březnu roku 2009. 
Více na: 

praVidelné Zasedání 
V poZnani

Ve dnech 1. – 13. 12. 2008 se ko-
nalo 14. zasedání smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu a stran Kjótské-
ho protokolu v Poznani. 

S blížícím se termínem pro dojed-
nání nové mezinárodní smlouvy, 
které se očekává v prosinci příštího 
roku v Kodani, je každé jednání 
k problematice změny klimatu ostře 
sledováno, jednotlivá zasedání jsou 

v naplňování cílů do konečného textu 
zahrnuta nebyla. Jde zejména o ob-
chodování se zárukami původu, pů-
vodně Evropskou komisí navrhova-
né. Jeho absence v konečném textu 
je i oddálením harmonizace systémů 
napříč EU. Flexibilní mechanismy, se 
kterými směrnice počítá, konkrét-
ně možnost statistických převodů 
a realizace společných projektů, jsou 
převážně v režii členských států. 
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pečlivě monitorována a průběžně 
analyzována. Jaké jsou výsledky 
z Poznaně? Došlo jednak k posu-
nu z krátkodobého hlediska (pro 
období do roku 2012), a to zejména 
ve vztahu ke třetím zemím. Byl 
schválen tzv. poznaňský strategic-
ký program k transferu technologií, 
jehož hlavním rysem je vyváženost 
investic do opatření, která by měla 
zamezit klimatickým změnám a tzv. 
adaptačních opatření. Byly vyřešeny 
detaily týkající se adaptačního fondu 
tak, aby bylo zajištěno financování 
projektů v průběhu roku 2009 a úpra-
vy některých právních aspektů CDM 
fondu (projekty čistého rozvoje) s cí-
lem zajistit rozvojovým zemím přímý 
přístup k finančním prostředkům. 
Výkonná rada CDM byla pověřena 
analýzou procedurálních a metodolo-
gických možností k rozšíření projektů 
na regionální a sub-regionální úrovni, 
vyhodnocením dopadů zahrnutí CCS 
projektů a analýzou dopadů rozšíření 
kritérií umožňující zahrnutí projektů 
zalesňování a znovuzalesňování. Po-
drobná diskuse proběhla ke krizové-
mu řízení, řízení rizik a otázkám po-
jištění, které jsou nezbytné v pomoci 
rozvojovým zemím. Z dlouhodobého 
hlediska přinesla Poznaň jasný zá-

vazek vlád k dodržení harmonogra-
mu vyjednávání s cílem dosáhnout 
dohody o nové mezinárodní smlouvě 
na 15. zasedání v Kodani v prosin-
ci 2009. Panuje shoda na tom, že 
rozvinuté země se musí zavázat ke 
kvantifikovaným emisním limitům 
a redukčním cílům navazujícím na 
cíle stanovené pro první kontrolní 
období Kjótského protokolu. Minis-
terský segment v závěru summitu 
vyslal jasný politický signál, že i přes 
současnou finanční a ekonomickou 
krizi je zde vůle pro finanční podporu 
motivačních a adaptačních opatření 
v rozvojových zemích. V průběhu 
příštího roku bude prosincovému 
zasedání v Kodani předcházet řada 
přípravných jednání. 
Více na:  

eVropská komise schVálila 
podporu domácností 
s níZkými příjmy 

Evropská komise publikovala dal-
ší opatření na podporu energetic-
ké účinnosti. 

3. prosince tak přijala návrh umožňu-
jící státům, případně regionům EU, 
rozšířit využití prostředků z Evrop-
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ského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) na zvýšení energetické 
účinnosti staveb na všechny typy 
budov. Doposud bylo možné finance 
z EFRR použít pouze pro společ-
né části budov a domy sociálního 
bydlení. Schválený návrh je omezen 
na nízkopříjmové domácnosti. Mezi 
konkrétní záměry Komise patří finan-
cování izolací střech a stěn,  výměny 

oken a bojlerů nebo instalace 
solárních panelů. Státy Unie plánují 
využít z EFRR celkem 4,8 mld. EUR 
na investice do obnovitelných zdrojů 
energie a 4,2 mld. EUR do zvýšení 
energetické účinnosti. Změny schvá-
lené Komisí nyní poputují do Evrop-
ského parlamentu a schválit jej musí 
také jednotlivé členské země Unie.
Více na: 
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komise přidá na energetiku

Evropská komise rozhodla o pře-
vedení 5 mld. EUR na oblast širo-
kopásmového připojení a transev-
ropského energetického propojení. 

Zmíněné finanční prostředky budou 
převedeny z prostředků alokovaných 
do oblasti zemědělství pro roky 2008 
a 2009 a neznamenají tudíž nový 
výdaj Unie. Peníze budou konkrétně 
využity na zvýšení počtu širokopás-
mových připojení a posílení bezpeč-
nosti dodávek energie do EU. Po 
úspěšném schválení návrhu Evrop-
skou komisí ještě musí převod financí 
schválit Evropská rada a poslanci 
v Evropském parlamentu. Komisařka 

Dalia Grybauskaité požádala obě 
instituce o rychlé schválení tohoto ná-
vrhu, který je součástí rozsáhlejšího 
plánu na zotavení evropské ekonomi-
ky v celkové výši 200 mld. EUR. 
Více viz:  

dosáhneme Více  
než 20  % oZe?

V rámci klimaticko-energetické-
ho balíčku byl mimo jiné stano-
ven cíl pro podíl obnovitelných 
zdrojů – 20  %. 

Zda je tento cíl dosažitelný, je před-
mětem diskusí na všech úrovních. 
Názory jsou různé – ano, cíl 20  % je 

dosažitelný a lze jej překročit či cíl 
20  % je nereálný. V nedávné době 
například výrobci solárních panelů, 
větrných turbín a dalších čistých 
energetických technologií potvrdili 
svoje odhodlání vyrobit více zelené 
energie, nežli odpovídá cíli 20% OZE 
do roku 2020. Sektor je prý připraven 
vyrobit 33–40  % spotřeby elektrické 
energie do roku 2020, 25  % tepla 
z obnovitelných zdrojů a 10% biopaliv. 
Rovněž Evropská environmentální 
agentura (EEA) vydala prohlášení, že 
bioenergetika může vyrobit polovinu 
z vytyčeného cíle OZE do roku 2020. 
Více informací k tomuto tématu viz:  
a  

Velká británie:  
ccs do roku 2020 

Uhelné elektrárny by měly být ve 
Velké Británii stavěny pouze pod 
podmínkou, že budou do roku 
2020 vybaveny technologií na se-
paraci a ukládání CO2 (tzv. CCS).

Návrh britského výboru pro životní 
prostředí v tomto smyslu ukládá, aby 
technologie CCS byla povinná pro 
uhelné elektrárny postavené po roce 
2020. Uhelné elektrárny postavené 

před tímto datem budou muset v le-
tech 2020 – 2025 dodatečně zdroje 
dovybavit technologií CCS. V sou-
časné době se jedná o schválení 
nového rozvoje dosluhující elektrárny 
v britském Kingsnorth. Ekologové 
jsou proti výstavbě nové uhelné elek-
trárny v Kentu a požadují povinné 
zavedení CCS technologie. Společ-
nost E.ON ale tvrdí, že tato technolo-
gie bude moci být do stavby doplně-
na dodatečně. Výbor pro klimatické 
změny má ambiciózní cíle – uvádí, 
že je dosažitelné snížit emise o 40  % 
oproti roku 1990, pokud se výroba 
elektřiny z obnovitelných zdrojů zvýší 
na 30  % celkové výroby elektřiny. 
Více viz:  

 energetika v Evropě a ve světě
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Nejdůležitější a také nejsložitější bylo 
rozhodnutí ohledně startu aukčního 
mechanismu emisních povolenek, 
jímž se zásadním způsobem změní 
dosavadní pravidla „přídělového 
systému“. Zatímco v současné době 
jsou povolenky vydávány dotčeným 
podnikům podle národních plánů 
přídělů schválených Evropskou 
komisí, od roku 2013 budou podniky 
povolenky nakupovat v aukcích. 
Spor mezi Komisí a jednotlivými státy 
byl veden o to, zda budou zejména 
energetické firmy muset nakupovat 
povolenky po tomto datu v plném 
objemu nebo zda a v jakém rozsahu 
bude celý systém nabíhat postupně. 
Představitelé summitu EU schválili 
kompromis znamenající postupné 
rozšiřování aukčního mechanismu. 
Jaké má tento kompromis hlavní 
parametry z pohledu energetických 
společností? Energetické podniky 
v oboru elektrárenství budou v re-
žimu výjimek z příslušné směrni-

ce povinny nakoupit v roce 2013 
minimálně 30  % potřebného objemu 
povolenek, v následujících letech se 
bude tento objem postupně zvyšovat 
na 100  % v roce 2020. Komise bude 
zároveň vždy dva roky před ukonče-
ním každé z výjimek přezkoumávat, 
k jakému pokroku v zavádění čist-
ších technologií došlo (podle institutu 
zvaného „clause de rendez-vous“). 
Jak budou povolenky celkově 
rozděleny v rámci EU27? Větši-
na resp. 88  % povolenek, které 
se budou dražit v aukcích, bude 
mezi členské státy rozděleno podle 
tzv. ověřených emisí za rok 2005. 
Dalších 10  % pak má být věnováno 
na zajištění „solidarity a růstu“ – ten-
to specifický „fond solidarity“ by 
měl napomoci chudším zemím EU 
v procesu zavádění environmentálně 
šetrnějších technologií. Zbylá 2  % 
jsou pak rozdělena mezi 9 konkrétně 
vyjmenovaných zemí, které v roce 
2005 dosáhly alespoň 20% snížení 

budoucnoSt emiSních Povolenek
Snad nejsledovanějším tématem posledních dní byla budoucnost režimu emisních povolenek. Rozhodovalo se o ní na nejvyšším možném 
místě – přímo na jednání Evropské rady. Jaké jsou hlavní výsledky jednání? 

 faq

emisí skleníkových plynů ve srovnání 
s příslušným referenčním rokem dle 
Kyótského protokolu: jedná se o po-
baltské země, Bulharsko, Maďar-
sko, Polsko, Rumunsko, Slovensko 
a také ČR. Na náš stát připadnou 
z této dvouprocentní kvóty 4  %. Jaké 
vyvolalo rozhodnutí Evropské rady 
reakce? 
Již ze složitosti jednání předcháze-
jících verdiktu Rady bylo zřejmé, že 
bude velmi těžké uspokojit všechny 
zainteresované strany. Komise dlou-
ho usilovala o stoprocentní náběh 
aukcí již od roku 2013. Dotčené pod-
niky včetně těch z energeticky nároč-
ných odvětví jako jsou cementárny, 
sklárny či chemické firmy argumen-
tovaly hrozbou výrazného nárůstu 
nákladů a tedy masivního poklesu 
konkurenceschopnosti a s tím spoje-
nými důsledky pro zaměstnanost. 
Komentáře mnoha médií hodnotily 
závěrečný kompromis jako „vítězství 
průmyslu“ – poněkud přitom pone-

chaly stranou, že dotčené průmyslo-
vé podniky nebyly od počátku příliš 
nadšeny ze samotného systému 
aukcí. Výhrady vůči kompromisu 
vyslovili dosti hlasitě poslanci zele-
ných stran v Evropském parlamentu 
a také komisař pro životní prostředí 
Stavros Dimas.
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komise ukončila šetření 
Vůči e.onu 

Evropská komise přijala kon-
cem listopadu rozhodnutí, kte-
rým prohlásila závazky navržené 
E.ONem za právně závazné. 

Bylo tak ukončeno šetření zahájené 
Komisí z důvodu podezření na zneu-
žívání dominantního postavení touto 
společností. Závazky, které společ-
nost E.ON sama nabídla, spočívají 
v odprodeji 5 000  MW její výrobní 
kapacity, jakož i odprodeji sítí velmi 
vysokého napětí. Komise posoudila 
závazky za dostatečné a své šetření 
ukončila. Všichni kupující budou mu-
set navíc získat od Komise povolení 
ke koupi uvolněného majetku. Dle 
slov komisařky Kroesové tato ná-
pravná opatření zásadně změní pro-
středí německého trhu s elektřinou, 
zvýší konkurenci na trhu a poskytnou 
tak zákazníkovi větší možnost volby. 
Je to poprvé v historii evropského 
soutěžního práva, kdy se společnost 
zbaví tak významného majetku, aby 
zabránila obavám z protisoutěžního 
chování. Více než 20  % výrobní ka-
pacity tak bude přístupno konkurenci. 
Šetření vůči německé společnosti 
probíhalo přitom již od roku 2006 

komise  
testuje ZáVaZky rWe

Narozdíl od společnosti E.ON je 
další německá společnost,  
RWE, stále předmětem šetření  
ze strany Komise. 

Začátkem prosince přitom Komise 
vyzvala všechny zúčastněné stra-
ny, aby do 5. ledna 2009 podaly 
své připomínky k závazkům navr-
ženým RWE v rámci zahájeného 
šetření. Základem tohoto šetření 
jsou obavy ze zneužívání domi-
nantního postavení německou 
společností na německém trhu 
s plynem. 
Pokud Komise posoudí závazky 
za dostatečné, přijme rozhodnu tí 
obdobné rozhodnutí vydané-

mu v případě E.ONu. RWE 
především navrhla odpro dat své 
 vysokotlaké potrubí o délce při-
bližně 4 000  km, a to kupujícímu, 
který nebude mít k RWE žádný 
vztah. 
Závazky jsou dostupné na: 

jde o kartel Výrobců 
transformátorů?

Komise zahájila šetření proti 
 výrobcům transformátorů  
v EU.

Několika výrobcům tak zaslala 
sdělení námitek (1. fáze vyšetřo-
vacího řízení) z důvodu podezření 
na možnou kartelovou dohodu 
mezi nimi podle článku 81 Smlouvy 
o ES. Dotčené subjekty mají nyní 
čas na odpověď, respektive mohou 
se na Komisi domáhat ústního jed-
nání v této věci. Komise poté přijme 
rozhodnutí, ve kterém s konečnou 
platností rozhodne o porušení 
práva hospodářské soutěže v tomto 
případě. 
Více na:  

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

a Komise při něm dospěla k závěru, 
že E.ON mohl zneužívat svého 
dominantního postavení. Rozhodnutí 
Komise je založeno na článku 9 naří-
zení č. 1/2003. Pokud by společnost 
E.ON své závazky porušila, byla by 
Komise oprávněna jí uložit pokutu ve 
výši až 10  % jejího celkového obratu, 
aniž by musela prokázat jakékoli po-
rušení práva hospodářské soutěže. 
Více viz:  
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 evropské zajímavosti a zprávy

mandelson odmítá  
debatu o přijetí eura 

Bývalý evropský komisař a bu-
doucí člen britského kabinetu, 
Lord Mandelson, popírá, že by ře-
kl předsedovi Evropské komise, 
že je Velká Británie připravena 
připojit se k eurozóně. 

V interview pro francouzské rádio 
Barroso řekl, že Velká Británie je blíž 
k přijetí eura, než kdykoliv předtím. 
Barroso dále řekl, že britští politici 
zvažují posun z důvodů dopadů 
globální finanční krize. Nicméně, 
Downing Street uvedla, že její pozice 
zůstává stejná a že se neplánuje 
„připojit“.  V roce 1997 Gordon Brown 
stanovil 5 ekonomických testů, které 
musí být splněný předtím, než minis-
tři doporučí Velké Británii přijetí eura 
a uspořádají referendum. Klíčovým 
testem je, zda je konvergence mezi 
ekonomikou Velké Británie a eurozó-
ny udržitelná. Druhým, zda je britská 
ekonomika dostatečně flexibilní, 
aby odolala ekonomickým změnám. 
Další 3 testy se týkají dopadu přijetí 
eura na zaměstnanost, zahraniční 
investice a finanční služby. Mluvčí 
britského kabinetu uvedl, že je udr-
žení britské libry životně důležité pro 

rozpočet 55 milionů EUR. EU se 
zabývala ochranou dětí, které 
používají internet již dříve. V letech 
1999–2002 se tato oblast řídila Akč-
ním plánem pro bezpečnější internet, 
který byl později rozšířen a v letech 
2005–2008 běžel program Bezpeč-
nější internet Plus. Cílem programu 
je chránit děti ve stále složitějším 
světě online a zajistit bezpečné 
používání online služeb. Z průzkumu 
vyplynulo, že 75  % dětí ve věku 6–17 
let má připojení k internetu a 50  % 
desetiletých vlastní mobilní telefon. 
Průzkum Eurobarometru ukázal, že 
60  % evropských rodičů se bojí, že 
se jejich dítě stane obětí online groo-
mingu (dospělý se spřátelí s dítětem 
s úmyslem jej pohlavně zneužít) 
a 54  % rodičů se obává šikany. 
Program EU pro bezpečnější inter net 
má zajistit bezpečnější software jak 
pro internet, tak pro mobilní telefony. 
Nový program bude podporovat 
projekty zaměřené především na 
zvyšování informovanosti veřej-
nosti o rizikách online služeb (48  % 
rozpočtu), na boj proti nezákonnému 
obsahu a škodlivému chování online 
(34  %) a na podporu bezpečnějšího 
online prostředí (10  %). 
Více viz:  

co pro Vás udělala eu 
V roce 2008?

Evropská komise zveřejnila 
multimediální výroční 
zprávu prezentující 
nejdůležitější úspěchy EU 
v roce 2008. 
Výroční zpráva obsahuje úspěšné 
příběhy EU, kdy činy EU vedly 
k hmatatelným výsledkům pro 
občany, od bezpečných hraček po 
činy zmírňující finanční krizi. Mezi 
deseti hlavními tématy letošní-
ho roku jsou: kontrola používání 
chemikálií v Evropě, společná od-
pověď na finanční krizi, lepší práva 
pro sezónní pracovníky, aktivity 
pro bezpečnost dětí, stejná práva 
pro cestující se sníženou pohyb-
livostí, pomocná ruka pro stabilitu 
a demokracii, udržení evropského 
světla bez poškozování planety, 
snadnější přístup ke zdravé výživě, 
pomoc členským státům při pohro-
mách, větší transparentnost EU 
fondů. 
Multimediální formát je k dispozici 
na ec.europa.eu/snapshot2007/, 
každý text je doplněn krátkým video-
klipem k tématu. 
Více viz:  

budoucnost britské ekonomiky a že 
potřebují úrokové sazby vhodné pro 
Británii a ne pro zbytek Evropy. Ne-
existují žádné okolnosti, kvůli kterým 
by příští konzervativní vláda navrhla 
přijmout euro. 
Více viz:  

eu má noVý program  
pro beZpečnější internet

EU zahájila 9. prosince nový 
program pro bezpečnější 
internet. Jeho cílem je chránit 
děti ve stále složitějším světě 
online. 

Program pro bezpečnější internet 
poběží v letech 2009–2013 a má 
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přísnější limity  
pro nákladní dopraVu 

Evropský parlament 16. 12. pod-
pořil kompromisní návrh s Radou, 
který stanoví přísnější limity pro 
škodlivé emise z kamionů, ná-
kladních automobilů a autobusů. 

Vzhledem k tomu, že legislativní po-
stup byl ukončen, bude nové nařízení 
Euro VI platit od 1. ledna 2014 pro 
všechna nová těžká vozidla, tj. o devět 
měsíců dříve, než původně navrho-
vala Komise.  Přijaté nařízení Euro VI, 
které přijal Parlament prostřednic-
tvím zprávy Matthiase GROOTE 
(PES, DE) poměrem hlasů 610:11:22, 
stanoví harmonizovaná technická 
pravidla, která budou muset splňovat 
veškerá nová těžká nákladní vozidla 
o hmotnosti nad 2,610  kg. Nové limity 
pro emise případně nahradí limity 
stanovené v rámci „Euro IV“, které 
jsou v platnosti od listopadu 2006, 
a „Euro V“, které jsou platné od října 
2008. „Euro VI je důležitý nástroj, 
který umožní dosáhnout lepší kvality 
vzduchu. Umožní snížit malé částice, 
které jsou odpovědné za více než 
348 000 předčasných úmrtí ročně. 
Ačkoli bych osobně vítal ambicióz-
nější limity, dosažený kompromis je 

dobrý. Díky němu budou sníženy 
malé částice o 66  % a oxidy dusíku 
o 80  % ve srovnání se stávajícími 
limity“, uvedl parlamentní zpravo-
daj. Kompromisní text přebírá návrh 
Komise na zpřísnění limitů pro emise 
určitých typů znečisťujících látek 
(CO, THC, NMHC, CH4, NOx, NH3). 
Například limit pro oxidy dusíku (NOx), 
byl stanoven na 400  mg/kWh (o 80  % 
méně ve srovnání s Euro V) a emisní 
limit pro hmotnost částic na 10  mg/
kWh (o 66  % méně ve srovnání s Eu-
ro V). Tyto nové limity budou kromě 
toho představovat krok vpřed směrem 
ke globální harmonizaci, neboť 
v USA platí obdobné limity. Poslanci 
nicméně žádají Komisi, aby v případě 
potřeby specifikovala také limity pro 

oxid dusičitý (NO2). Pokud Komise 
dospěje k závěru, že by bylo vhodné 
stanovit limity i pro další látky, předloží 
Parlamentu a Radě dodatečné návrhy. 
Podle kompromisního návrhu budou 
muset všechny nové těžké automobily 
splňovat stanovené normy od 1. ledna 
2014, tedy o devět měsíců dříve, než 
jak původně navrhovala Evropská 
komise, přičemž nové typy vozidel 
budou muset splňovat nové stan-
dardy o rok dříve. Registrace, prodej 
a provoz vozidel, která nebudou tyto 
standardy splňovat, budou zakázané. 
Komise by proto měla přijmout pří-
slušné technické nařízení do 1. dubna 
2010, aby měli výrobci dostatek času 
provést na vozidlech příslušné úpravy. 
Více na:  

geeref inVestuje  
22 milionů eur  
V africe a asii

Globální fond pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii 
(GEEREF) založený Evropskou 
komisí v roce 2006 má za úkol 
vybavit čistou energií rozvojové 
a tranzitivní ekonomiky. 

GEEREF se rozhodl investovat cel-
kem 22 milionů EUR do malých pro-
jektů v oblasti obnovitelné energie 
v Sub-Sahaře a v jižní Africe, jakož 
i v Asii s hlavním zaměřením na Indii. 
Tuto skutečnost oznámil komisař pro 
životní prostředí Stavros Dimas na 
konferenci v Poznani. 
GEEREF bude primárně investovat 
do obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti. Zaměří se 
na investice do 10 milionů EUR, 
které jsou většinou ignorovány sou-
kromými investory a mezinárodními 
finančními investory. GEEREF se 
zaměřuje na regiony ACP (Afrika, 
Karibik a Pacifik), severní Afriku, 
nečlenské státy EU ve východní 
 Evropě, Latinskou Ameriku a Asii. 
Více viz:  

 evropské zajímavosti a zprávy
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 kalendář událostí v oblasti energetiky

25.–26. listopadu Ve Vídni pro-
běhlo jednání mezi Evropskou unií, 
 Ukrajinou a Moldavskem o přístupu 
těchto států do Energetického spo-
lečenství. Členy Společenství jsou 
 spolu s ES i tzv. třetí země. 

27. listopadu Evropská komise 
 zahájila soudní řízení s Lucembur-
skem. Nejmenší stát Beneluxu do 
 svého právního řádu netranspono-
val směrnici týkající se snížení ener-
getické spotřeby budov  
(2002/91/ES). 

2. prosince Švédská společnost 
Vatenfall si objednala sto větrných 
turbín v pobřežním větrném parku 
v ústí řeky Temže v jihoanglickém 
hrabství Kent. Naplnění objednávky 
se očekává do roku 2010. 

2. prosince Evropská Unie a Egypt 
podepsaly v Bruselu dohodu 
o spolupráci v energetickém sektoru. 
Mezi hlavní body dohody patří rozvoj 
energetických sítí, podpora energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti. 

11. prosince Evropská komise 
schválila pomoc německé vlády spo-
lečnosti Masdar. Společnost zabývají-
cí se výrobou tenkovrstvých solárních 
modulů tak může obdržet státní po-
moc ve výši 28 mil. EUR. 

29.–30.ledna proběhne 
v nizozemském Amsterdamu 
akce nazvaná Intelligent Demand 

Response for Electricity Summit.  
Se svými příspěvky na téma 
odezvy na poptávku vystoupí 

množství odborníků z energetického 
sektoru. Podrobnosti naleznete na 
stránkách 
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komPromiS ohledně eu etS PřiJat
Francouzské předsednictví v Radě EU si nakonec splnilo svůj cíl – 12. prosince se na Evropské radě podařilo dosáhnout dohody 
ohledně klimatickoenergetického balíčku. S dohodou následně vyslovil souhlas i Evropský parlament. České předsednictví tak bude 
muset řešit „jen“ třetí liberalizační balíček. A jakého kompromisu bylo dosaženo? 

 o čem se mluví

Cíl snížení emisí skleníkových plynů 
o 20  % do roku 2020, resp. o 30  % 
v případě uzavření mezinárodní 
dohody, zůstává – nicméně, mění 
se ustanovení upravující režim EU 
ETS po roce 2012. Podrobnosti 
ohledně režimu EU ETS v třetím 
obchodovacím období, pravidla pro 
aukce povolenek a jejich fungování 
uvádíme v rubrice FAQ – na tomto 
místě jen obecné shrnutí. Na první 
pohled můžeme říci, že ve vyjed-
návání uspěly nové členské státy, 
jelikož jsou to právě ty státy, na které 
se budou vztahovat výjimky z plného 
aukcionování povolenek na emise 
skleníkových plynů od roku 2013. 
Evropská komise tak do značné míry 
musela ustoupit ze svých původních 
plánů, které počítaly se 100% aukce-
mi povolenek. Kompromis je ale cen-
nější. EU se totiž může prezentovat 
v zahraničí tak, že ona udělala krok 
správným směrem k „zelené“ revo-
luci a nyní je na zbytku světa, aby 

ji následoval. Schválená směrnice 
(spolu s ostatními směrnicemi, které 
jsou součástí balíčku) bude nyní 
publikována v Úředním věstníku EU 
a následně transponována do národ-
ní legislativy jednotlivých členských 
států. Závěry Evropské rady k EU 
ETS jsou k dispozici na: http://regis-
ter.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/
st17/st17215.cs08.pdf. Co znamená 
tento kompromis pro Českou repub-

liku? Zaprvé, že se na ni bude vzta-
hovat výjimka z plného aukcionování 
povolenek, což umožní větší inves-
tice do nových zdrojů a zadruhé, že 
české předsednictví nebude muset 
řešit tento balíček a bude se tak mo-
ci věnovat jiným oblastem. Jen pro 
připomenutí – na stole zůstává třetí 
liberalizační balíček, jemuž se začne 
jak Rada EU, tak Evropský parla-
ment intenzivně věnovat v lednu, je 

třeba ale rovněž připravit implemen-
taci druhého strategického přezkumu 
energetiky, řešit návrh směrnice 
o jaderné bezpečnosti a také se vě-
novat energetické bezpečnosti. I bez 
klimaticko-energetického balíčku se 
tak bude jednat o šest měsíců plné 
práce, a tak bychom chtěli na závěr 
tohoto čísla především popřát české-
mu předsednictví hodně štěstí, síly 
a energie!
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šťastné a Veselé Vánoce 

Vám přeje 

útVar eVropská agenda, 
čeZ, a. s. 
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