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stejně jako v jiných odvětvích naší 
i evropské ekonomiky i v energeti-
ce se pozornost posledních měsíců 
zaměřuje mimo jiné i na oteplová-
ní naší Země a s ním spojené aktivi-
ty, jako např. zavedení uhlíkové da-
ně a následně daňové podvody na 
trhu s uhlíkem. Březnové vydání bul-
letinu se tedy zaměřuje právě na ty-
to problémy, a proto Vám přinášíme 
informace o další strategii, se kterou 
přišla Evropská komise následně po 
Kodaňském summitu. Dále si mů-
žete přečíst o plánované výstavbě 
největšího větrného parku na světě, 
který by se měl budovat ve Velké Bri-
tánii, o spolupráci dvou konkurenč-
ních plynovodů Nabucco a  South 

Stream, či o záměrech prezidenta 
Sarkozyho rozšířit jadernou energe-
tiku; nicméně i Izrael má v plánu vy-
budovat novou jadernou elektrárnu. 
Evropská unie uvažuje o pomoci kra-
chujícímu Řecku zavedením Evrop-
ského měnového fondu a mimo jiné 
udělala další krok ke členství Islan-
du v EU. Dozvíte se novinky týkající 
se mezinárodní spolupráce ve sňat-
kovém právu a také přinášíme dobré 
zprávy z hlediska cenových omeze-
ní za roamingový internet. S přáním 
příjemného čtení o březnových udá-
lostech nejen v energetice

 
 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

eurokomisař chce 
poVinnou uhlíkoVou daň 

Nový Eurokomisař pro daně 
vstoupil do svého úřadu s rázným 
návrhem, když se rozhodl zavést 
v rámci EU celoplošnou daň na 
uhlík. 

Z dílny Evropské komise by tak měla 
vzejít legislativa, která by stanovila 
minimální daň ze spotřeby zemního 
plynu, uhlí a automobilových pohon-
ných hmot. Cílem návrhu by mělo 
být vyšší zdanění paliv s vysokými 
emisemi CO2 a nízkou energetickou 
účinností, minimální sazbou daně by 

pilotní plán rozVoje 
 eVropské elektroenergetic-
ké soustaVy zVeřejněn

Sdružení operátorů evropských 
elektrických přenosových 
soustav (ENTSO-E) předložilo 
počátkem března k veřejné 
konzultaci desetiletý plán 
rozvoje elektrických sítí ve 
čtyřiatřiceti evropských zemích.

Tento nezávazný plán vychází z na-
řízení o podmínkách přístupu do sítě 
pro přeshraniční obchod s elektřinou, 
které tvoří součást třetího liberalizač-
ního balíčku. Představuje téměř 500 
investičních projektů, předpokláda-
jících v prvních pěti letech investice 
ve výši 23–28 mld. EUR. Záměrem 
plánu, který bude aktualizován každé 
dva roky, je především zajištění 
transparentnosti rozvoje sítí pro 
přenos elektřiny a podpory rozhodo-
vacích procesů jak na regionální, tak 
na celoevropské úrovni. 
Předložený dokument představuje 
nejaktuálnější a nejrozsáhlejší studii 
tohoto typu, akcentující význam 
investic do evropské elektrické sítě 
jako stěžejní předpoklad pro dosa-
žení několika hlavních cílů evropské 
energetické politiky. Jejich naplnění 

bude vyžadovat realizaci přibližně 
35 tis.  km nových přenosových vede-
ní a rekonstrukci 7 tis.  km stávajících 
vedení. 
Sdružení operátorů předpokládá, 
že 44  % výše uvedené výstavby 
a obnovy může být provedeno do 
roku 2015  s tím, že zbývajících 56  % 
investic by mělo být dokončeno 
v následujících pěti letech. Tento 
plán rozvoje tak může představovat 
velmi důležitý impuls při definování 
národních akčních plánů pro obno-
vitelnou energii, které jsou všechny 
členské státy EU povinny vypraco-
vat a předložit Evropské komisi do 
konce června 2010. Vazba mezi 
infrastrukturou a obnovitelnými zdroji 
je evidentní – infrastruktura je velmi 
často klíčovou podmínkou pro zahr-
nutí dodatečných solárních či větr-
ných zdrojů do přenosové sítě. Proto 
bude klíčové, jak na zveřejněný plán 
zareagují finanční instituce, národní 
regulační orgány a v neposlední řadě 
i veřejné mínění. Všichni zaintereso-
vaní mohou k předloženému plánu 
zasílat připomínky až do 11. dubna 
2010, 10. června pak ENTSO-E bu-
de prezentovat finální verzi plánu na 
tzv. Florentském fóru. 
Více viz: 

byla stanovena částka 10 EUR za tu-
nu CO2, což je zhruba cena povolen-
ky na unijním trhu s emisemi. Litev-
ský Eurokomisař Algirdas Šemeta by 
chtěl návrh nové legislativy zveřejnit 
ještě v tomto roce, nicméně se bude 
jistě jednat o návrh velice kontro-
verzní, pro který bude složité hledat 
podporu u některých zemí. A v tom 
leží právě zakopaný pes – v oblasti 
daňových změn a zavádění daně no-
vé je bezpodmínečně nutný souhlas 
všech členských zemí EU a každá 
země tím pádem vlastní právo veta. 
Uhlíková daň již v legislativě EU 
figuruje a stávající směrnice o ener-
getické dani dává členským státům 
možnost takovou daň zavádět. 
K takovému kroku se již dobrovolně 
přihlásilo Švédsko, Finsko, Dánsko 
a letos k němu přistoupí i Irsko. Ve 
Francii se o takovém kroku v součas-
nosti hojně diskutuje. V tuto chvíli je 
sice velice nepravděpodobné, že by 
se podařilo dosáhnout souhlasu se 
zavedením povinné uhlíkové daně 
u všech členských zemí, komisař 
si nicméně tuto oblast vytyčil, jako 
jednu z prioritních pro své pětileté 
funkční období. 
Více viz:  
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http://www.entsoe.eu/index.php?id=42&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=36&tx_ttnews[backPid]=43&cHash=091534c09605050244097a647360234e
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eurokomisar-semeta-chce-navrhnout-celounijni-uhlikovou-dan-007196


obnoVitelná energie –
eu na nejlepší cestě splnit 
cíl 20  % 

Evropská komise představila 
předpověď plnění cíle spotřeby 
20  % energie z obnovitelných 
zdrojů v roce 2020. 

Na základě údajů a předpovědí 
jednotlivých členských států Komise 
uvedla, že EU překročí stanovený 
cíl pro spotřebu energie z obnovitel-

ných zdrojů. V roce 2020 by tak měla 
dosáhnout podílu 20,3  % na celkové 
spotřebě. Tím významně přispě-
je nejenom k plnění cílů strategie 
Evropa 2020, ale rovněž ke snížení 
emisí CO2 a ke zvýšení energetické 
bezpečnosti. Dle studie Evropské 
Komise z června 2009 může plnění 
tohoto cíle rovněž napomoci vytvořit 
do roku 2020 až 2,8 milionu nových 
pracovních míst. Dle evropského 
komisaře pro energetiku Günthera 
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Oettingera je současná předpo-
věď neklamnou známkou toho, že 
členské státy berou svoje závazky 
vážně a v naprosté většině podnikají 
adekvátní kroky pro podporu obno-
vitelných zdrojů na národní úrovni. 
Z celkového počtu 27 členských 
států totiž svůj národní cíl překročí 
10 zemí, 12 zemí (včetně ČR) svůj 
cíl splní přesně a pouhých 5 zemí 
nepředpokládá, že svému závazku 
do roku 2020 dostojí. 
Více viz: 

noVá strategie ožiVení 
globálních opatření 
po kodani 

Evropská komise představila 
strategii, která má napomoci 
udržet tempo globálního úsilí 
proti změně klimatu. 

Sdělení Evropské komise v zása-
dě navrhuje, aby EU rychle začala 
provádět dohodu, která byla přijata 
v prosinci loňského roku v Kodani. 
Tou byl učiněn krok směrem k cíli EU, 
kterým je závazná globální dohoda 
o změně klimatu, jež by měla vstou-
pit v platnost roku 2013, kdy vyprší 
první závazkové období Kjótského 

protokolu. Dohoda potvrzuje hlavní 
cíl EU, kterým je udržení globálního 
oteplování na úrovni pod 2  °C oproti 
stavu teploty před průmyslovou revo-
lucí tak, aby se zabránilo nejhorším 
důsledkům změny klimatu. Zároveň 
by ale EU měla i nadále pracovat 
na pevné a právně závazné globální 
dohodě, která do boje v podobě kon-
krétních opatření proti změně klimatu 
zaangažuje všechny hlavní znečišťo-
vatele. To bude vyžadovat začlenění 
Kodaňské dohody do jednání OSN, 
přičemž musí být řešena slabá místa 
Kjótského protokolu. Dle evropské 
komisařky pro oblast klimatu Connie 
Hedegaardové nesmí EU polevit 
v úsilí a udělat vše pro dosažení 
konkrétních a zásadních výsledků 
v Mexiku, vedoucích k přijetí dohody 
v právní podobě nejpozději během 
jednání v Jižní Africe. Na praktické 
úrovni bude součástí tohoto úsilí 
nově formulovaná strategie Evropa 
2020, rozvoj mezinárodního trhu 
s uhlíkem, lepší spolupráce EU se 
zahraničními partnery, ale rovněž 
„fast start“, což je závazek EU po-
skytnout 2,4 miliardy EUR v rámci 
finanční pomoci rozvojovým zemím 
v období let 2010–2012. 
Více viz: 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/265&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/255&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


turbín dosáhnout produkce jednoho 
gigawattu, bude schopen zásobit 
energií 750 tisíc domácností. Británie 
se v této oblasti stává mocností, 
vynakládající velké peníze nejen na 
stavbu nových větrníků v britských 
vodách, ale i na výzkumná a rozvo-
jová centra. Například japonské spo-
lečnosti Mitsubishi chce britská vláda 
poskytnout grant ve výši 30 miliónů 
liber. Podle slov Marie McCafferové, 

generální ředitelky Britské asociace 
pro větrnou energii, „potenciál větrné 
energie z volného moře přesahuje 
40 GW, což zabezpečí třetinu země 
a průmysl samotný nabídne do roku 
2020 práci až 70 tisícům lidí.“ Britá-
nie se chce přiblížit plánu Evropské 
unie a hodlá být za deset let ze 
35 procent energeticky nezávislá na 
tradičních zdrojích. 
Více viz: 
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Francouzský prezident 
sarkozy chce rozšíření 
jaderné energetiky 

Ve dnech 8.–9. března 2010 se 
v Paříži konala mezinárodní 
konference o budoucnosti 
jaderné energie. 

Na úvod vyzval francouzský pre-
zident Nicolas Sarkozy k rozšíření 
využití jaderných elektráren v roz-
víjejících se zemích. Podle něj je 
jaderná energie cestou, jak splnit cíle 

v boji proti klimatickým změnám. Pro-
jekty na výstavbu nukleárních zdrojů 
v menších zemích by měly napomoci 
financovat mezinárodní finanční insti-
tuce jako je Světová banka. „Nechá-
pu to a nesouhlasím s tím, aby se 
mezinárodní finance jaderným pro-
jektům vyhýbaly,“ prohlásil Sarkozy. 
„Světová banka, EBRD (Evropská 
banka pro obnovu a rozvoj) a ostatní 
rozvojové banky se musí bezvýhrad-
ně zapojit do financování takových 
projektů,“ dodal. Prezident Sarkozy 
se tak vydal stejnou cestou jako vlá-
da amerického prezidenta Baracka 
Obamy, která učinila jadernou energii 
důležitou součástí komplexní ener-
getické legislativy Spojených států. 
Francie patří k největším výrobcům 
jaderné energie v Evropě, na jádru je 
její spotřeba elektřiny závislá z 80  %. 
Více viz: 

británie chce postaVit nej-
Větší Větrný park na sVětě

Ve snaze využít více své pobřeží 
chce Velká Británie vybudovat 
největší větrný park na světě. 

Větrný park Arey, který by měl 
s využitím sedmi tisíc větrných 
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http://www.e15.cz/zahranicni/ekonomika/britanie-chce-tretinu-energie-z-vetru
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/sarkozy-vyzyva-k-rozsireni-jaderne-energetiky/445625
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náVrh spolupráce 
plynoVodů nabucco 
a south stream

Na konferenci CERA (Cambrid-
ge Energy Research Asso cia-
tes), která se konala ve dnech 
8.–12. března v americkém Hous-
tonu, prohlásil výkonný ředitel 
společnosti Eni Spa,  Paolo Sca-
roni, že by konkurenční ply no-
vody – Nabucco a South Stream – 
měly částečně spolupracovat. 

Pokud by se část trasy obou plyno-
vodů sjednotila, znamenalo by to 
citelné ušetření počátečních nákladů, 
provozních výdajů a také zvýšení 
návratnosti investic. Dále by spojení 
obou plynovodů mohlo pomoci záso-
bovat Evropu i z jiných než ruských 
zdrojů – například z nových ložisek 
v Africe, Turkmenistánu a Kaza-
chstánu. Evropská roční spotřeba 
plynu se pohybuje kolem 500 miliard 
metrů krychlových a tato spotřeba 
se bude zvyšovat. Do roku 2020 by 
mohlo navýšení dosáhnout 180 mi-
liard krychlových metrů plynu ročně. 
Italská společnost Eni Spa je vlast-
níkem 50% podílu společnosti South 
Stream AG. 
Více viz: 

izrael  
chce VybudoVat  
noVou jadernou 
elektrárnu

Izrael, v současné době 
využívající k výrobě elektřiny 
pouze uhelné a plynové 
elektrárny, chce postavit novou 
jadernou elektrárnu.

Ta by z části napomohla vyřešit 
závislost na uhlí a také přispět k boji 
proti globálnímu oteplování. 
Podle vyjádření izraelského ministra 
národní infrastruktury Uziho Landaua 
by Izrael na stavbě rád spolupra-
coval s arabskými sousedy, kteří 
v minulých měsících projevili o jader-
nou energii zájem (Sýrie, Jordánsko 
a Saudská Arábie). 
Izrael má již dva jaderné reaktory, 
první postavil za pomoci Francie 
v 50. letech v Dimoně (podle ně-
kterých zdrojů se v tomto zařízení 
vyrábějí atomové hlavice, tuto 
informaci Izraelci ale nikdy nepo-
tvrdili) a druhý menší výzkumný 
reaktor je v Nahal Soreku, ležícím 
nedaleko Tel Avivu. Konkrétní plá-
ny na vybudování elektrárny Izrael 
zatím nemá. 
Více viz: 
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http://www.euractiv.cz/obchod-a-export/clanek/nabucco-a-south-stream-by-mely-kooperovat-navrhuje-italska-spolecnost-eni-007215
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/izrael-chce-s-arabskymi-sousedy-budovat-jadernou-elektrarnu/446053


evropská komise rozhodla o poslední a největší sumě 
z protikrizového balíčku
Krátce po vypuknutí finanční krize předložila Evropská komise projekt finanční injekce pro vybrané oblasti evropských 
ekonomik, mezi něž patřila i energetika. Na počátku března 2010 Komise schválila konečnou částku, znamenající největší 
jednorázovou finanční injekci do energetické infrastruktury z úrovně EU. Podle vyjádření Güntera Oettingera, evropského 
komisaře pro energetiku, se jedná o „milník v historii unijní energetické politiky.“

 faq

O jakou podporu se jedná?
Podpora je součástí pětimiliardové-
ho stimulačního balíčku EU, který 
byl představen v loňském roce jako 
jeden z nástrojů boje s důsledky fi-
nanční krize. První balík projektů byl 
zveřejněn v prosinci 2009, kdy bylo 
přiděleno celkem 1,5 miliardy EUR 
na výstavbu 9 příbřežních větrných 
parků a 6 úložišť oxidu uhličitého. 
Nyní schválená druhá skupina pro-
jektů znamená v součtu podstatně 
vyšší částku.

Kolik prostředků bude rozděleno?
Celkově chce Evropská Komise roz-
dělit 2,3 miliardy EUR na 43 projektů. 
Plné tři čtvrtiny z nich (resp. celkem 
31 projektů) se týkají plynáren-
ství – plynovody a zásobníky na plyn 
dostanou 1,39 miliardy EUR. Na pro-
jekty propojení elektrických sítí půjde 

0,91 miliardy EUR. Výše spolufi-
nancování jednotlivých projektů ze 
společné evropské pokladny může 
dosáhnout až 50  % celkové částky, 
přičemž podle unijních plánů může 
tato akce přinést evropské ekonomi-
ce příliv soukromých investic až ve 
výši 22 miliard EUR.

Které trasy energetických sítí budou 
z přidělené částky financovány?
Cílem investic je prohloubit integraci 
energetických sítí. Mezi nejvýznam-
nější příjemce pomoci patří napří-
klad plynovod Nabucco, vedoucí 
z oblasti Kaspického moře přes 
Turecko do Rakouska a plynovod 
Galsi vedoucí z Alžírska přes Sardi-
nii do Itálie. Na podporu plynovodu 
Nabucco vyčlenila Komise 200 mili-
ónů EUR. Kromě těchto nejznáměj-
ších počítá Komise s financováním 

14 projektů umožňujících zpětný tok 
plynu (jedním z nich je propojení 
plynovodů mezi Polskem a ČR) či 
dvou terminálů pro zkapalněný plyn. 
12 elektroenergetických projektů 
spočívá v modernizaci propojení 
rozvodných sítí, od níž si EU slibuje 
připojení okrajových zemí, jako je 
Irsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Es-
tonsko, k energetické síti Unie. 
Všechny projekty zároveň splňují 
energetické priority Evropské unie, 
jako je energetické propojení člen-
ských států, větší bezpečnost ener-
getického sektoru nebo diverzifikace 
energetických zdrojů.

Proč právě projekty zvyšující inte-
roperabilitu resp. propojení sítí patří 
mezi prioritní?
Evropa vedle záměru, investovat 
do strategických sektorů a tím také 

podpořit výkon ekonomiky a za-
městnanost, reaguje na situaci 
z loňského ledna, kdy velká část 
kontinentu (zejména jihovýchodní 
Evropa) trpěly v zimním období 
totálním výpadkem dodávek plynu 
kvůli zastavení tranzitu plynu na 
Ukrajině. Jedním z deklarovaných 
důvodů je snaha překonat důsledky 
jednostranné orientace plynovodů, 
ale i elektroenergetických sítí, ve 
směru východ-západ. 
Obecně Komise při výběru pro-
jektů uplatnila především kritéria 
bezpečnosti a diverzifikace zdrojů, 
optimalizace kapacity sítí a integrace 
vnitřního trhu či přínosu rozvoje sítí 
pro ekonomickou a sociální sou-
držnost, ale také kritérium solidarity 
mezi členskými státy či propojitel-
nost s místy produkce obnovitelných 
zdrojů.

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    



eu bojuje proti daňoVým 
podVodům na trhu 
s uhlíkem

V polovině března na zasedání 
rady ECOFIN podpořili ministři 
financí EU návrh směrnice, 
předloženou Evropskou komisí 
koncem září 2009, jejímž cílem 
je zamezení daňových podvodů 
při obchodování s emisními 
povolenkami. 

Toto rozhodnutí tak přichází velmi 
vhod v době, kdy množství členských 
států EU hlásí množící se případy 
tzv. „kolotočových podvodů“. Jejich 
principem je tzv. podvod „chybějícího 
obchodníka“, kdy obchodník nakoupí 
povolenky v některém členském stá-
tě EU bez DPH a obratem je prodá 
včetně domácí DPH. Poté se dovoz-
ce bez odvedení daně příslušnému 
státu ztratí. 
Řešením Evropské Komise je pro 
členské státy dobrovolné a dočasné 
zavedení tzv. „reverse charge“ me-
chanismu, kdy budou jednotlivé ze-
mě moci přesunout povinnost platby 
DPH z prodejce na kupujícího. Tím 
radikálně sníží možnost realizace 
podobných podvodů. 
Více viz: 

evropská kritéria pro používání 
bio masy z důvodu velké rozmanitosti 
jejich druhů a způsobů využití. Zprá va 
ovšem obsahuje doporučení pro 
členské státy, které se chtějí vyhnout 
případným překážkám vnitř ního trhu 
s biomasou. Součástí zprávy je 
hodnocení, které ukazuje, že svazující 
kritéria by značně zvý šila náklady 
evropských podniků, zabývajících se 
výrobou biomasy, a že další legislativní 
úprava této oblasti není potřebná. 
Členské státy tak mají volné ruce pro 
přijetí vlastních pravidel. Doporučení 
Evropské komise můžete nalézt na 

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

k  dispozici velké množství zemního 
plynu za nízké ceny. 
Více viz: 

biomasa zůstáVá V kompe-
tenci členských států

Evropská komise dne 25.  února 
přijala zprávu o požadavcích na 
trvalou udržitelnost používání 
pevné biomasy a bioplynu pro vý-
robu elektrické energie, vytápění 
a chlazení. 

Komise odmítla přijmout závazná 

eu zVeřejnila záVěry 
ze zpráVy o staVu 
energetického sektoru 
za rok 2009

Ze zprávy, kterou schválila 
 Evropská komise dne 11. března, 
vyplývá, že členské státy Evrop-
ské unie zaostávají v implemen-
taci evropské energetické legis-
lativy. 

Benchmarkingová zpráva za rok 
2009 odhaluje, že správná transpo-
zice zákonů, týkající se energetiky, 
je stále nekompletní. Mezi další zá-
kladní výzvy v této oblasti z pohledu 
Evropské unie patří zvýšení investic 
do energetické infrastruktury, které 
má pomoci ke zlepšení přeshranič-
ního obchodu s elektrickou energií, 
diverzifikace energetických zdrojů 
a zvýšení podílu elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů. 
Zpráva rovněž upozorňuje na dopad 
globální finanční krize na vnitřní 
energetický trh. Snížení ekonomické 
aktivity v členských státech vedlo 
k významnému poklesu ve spotřebě 
elektřiny a zemního plynu, což 
ovlivnilo ceny ropy na mezinárodním 
trhu. Krize na druhou stranu přinesla 
nové příležitosti, neboť na trhu je 
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http://www.euractiv.com/en/climate-environment/eu-clamps-down-carbon-market-fraud-news-351997
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Vznikne eVropský 
měnoVý Fond? 

„Jak pomoci Řecku, nad kterým se 
vznáší hrozba státního bankrotu?“ 
Otázka, která již několik týdnů 
zaměstnává nejen ekonomy, ale 
i politické špičky eurozóny, nabírá 
nové obrátky. 

Německá kancléřka Angela Merke-
lová totiž poprvé připustila, že by 
eurozóna mohla mít svou vlastní 
obdobu Mezinárodního měnového 

fondu, který by pomáhal státům ve 
finanční krizi. Evropský měnový fond 
(EMF) by se tak mohl stát prvním 
nástrojem koordinované fiskální po-
litiky zemí EU. V případě Německa, 
které se (narozdíl např. od Francie) 
doposud stavělo k vytvoření fiskální-
ho ramene eura odmítavě, se jedná 
o skutečný obrat. Spekulativní útoky 

Island, který se do propuknutí finanč-
ní krize, která na něj silně dopadla, 
ke členství stavěl rezervovaně, tak 
úspěšně prošel první částí vstupního 
procesu. Ten by měl být oproti jiným 
nově přistupivším státům poměrně 
krátký – v řádu několika let. Island 
je totiž členem schengenského 
prostoru a Evropského hospodář-
ského prostoru, v rámci kterého již 
zavedl velkou část unijního práva, 
zejména v oblasti vnitřního trhu. 
Před vyjednavači však stojí i složité 

otázky spojené především s rybolo-
vem, které je dlouhodobým bodem 
sváru mezi Islandem a některý-
mi členy EU. Citlivým bodem pro 
Velkou Británii a Nizozemí je i spor 
o kompenzaci vkladů občanů těchto 
zemí v pobočkách islandské banky 
Icesave. Zákon o kompenzacích totiž 
po schválení parlamentem nejprve 
vetoval islandský prezident Olafur 
Grimsson a následně jej v referendu 
odmítli i islandští občané. 
Více viz: 

na řeckou ekonomiku z posledních 
týdnů totiž doléhají na stabilitu eura 
a tím i na ekonomiku ostatních členů 
eurozóny – tedy i na Německo, které 
je její hybnou silou. Merkelová sice 
vytvoření fondu posvětila, zároveň 
ale ve svých vyjádřeních prolomila 
tabu – jednoznačně se totiž vyjádřila 
pro změnu unijních regulí tak, aby 
z eurozóny bylo možno vyloučit státy, 
které opakovaně porušují její pravi-
dla. Nad vznikem EMF neexistuje za-
tím mezi členskými státy shoda, a to 
i proto, že by jeho vytvoření mohlo 
vyžadovat změnu stávajících unijních 
smluv. To by vznik fondu, zejména 
po zkušenostech s průtahy v ratifi-
kaci Lisabonské smlouvy, značně 
oddálilo. 
Více viz:  a 

komise posVětila jednání 
o členstVí islandu

Evropská komise učinila 24. úno-
ra důležitý krok směrem k mož-
nému vstupu Islandu do Evrop ské 
unie – vydala oficiální dopo ru če-
ní členským státům, aby se seve-
roevropským ostrovem začaly ofi-
ciální rozhovory o přistoupení.
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http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/is_opinion_en.pdf
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eu zaVedla cenoVá omezení 
za roamingoVý internet

Od 1. března jsou mobilní 
operátoři povinni vypnout 
zákazníkovi internetové připojení 
na mobilním telefonu, dosáhne-
li cena za připojení dohodnutou 
cenu. 

Ve chvíli, kdy je dosaženo 80  % 
daného limitu, musí zákazník také 
dostat upozornění. Výchozí nastave-
ní stropu za roaming je stanoveno na 
50 Eurech, operátor se však může 
se zákazníkem domluvit na vyšším 
stropu. Cílem opatření je poskytnout 
zákazníkům dostatečnou kontrolu 
nad svými účty při používání mobil-
ních služeb v zahraničí a zamezit 
tak nepříjemným překvapením při 
placení účtu, který v některých pří-
padech dosahoval částek v hodno-
tě desetitisíců Eur. Evropská unie 
tímto nařízením navazuje na svou 
předchozí iniciativu na zastropování 
roamingu při telefonování. Podobně 
jako v dřívějším případě se nová 
pravidla týkají pouze internetového 
připojení na území EU, nikoli mimo 
něj, a pouze občanů EU, tedy ne 
cizinců, kteří do EU přicestují. 
Více viz: 

státy posílí spolupráci 
Ve sňatkoVém práVu

Komisařka pro spravedlnost 
Viviane Reding představí první 
„posílenou spolupráci“ v historii 
EU s cílem harmonizovat 
legislativu pro rozvodová řízení. 

„Posílená spolupráce“ představuje 
nástroj, zavedený Amsterodamskou 

smlouvou, podle které může skupina 
členských států postupovat společně, 
aniž by však takto dohodnutá pravi-
dla byla závazná pro všechny členy. 
Ti však mají možnost se k ostatním 
následně přidat. 
V případě sňatkového práva se 
Komise k tomuto nástroji uchýlila 
poté, co byl návrh nařízení o pře-
shraničních rozvodech vetován dříve 
Švédskem. Podle Komise žije v EU 
na 350 tis. manželských párů s roz-
dílnou státní příslušností a každoroč-
ně se rozvádí na 170 tis. takových 
párů, což představuje pětinu všech 
rozvodů. 
Návrh na posílenou spolupráci by 
měl mj. přinést možnost volby práva, 
které bude aplikováno v rozvodo-
vém řízení nebo v případě, že se 
manželé nedohodnou, stanoví návrh 
jasná pravidla – např. právo země 
posledního trvalého pobytu páru. 
V současnosti se jeden z partnerů 
může dostat do nevýhody – v přípa-
dě rozvodu se totiž aplikuje právo 
země partnera, který o rozvod žádá. 
Více viz: 

ochrana půdy:  
komise trVá na směrnici

Komisař pro životní prostředí Ja-
nez Potočnik trvá na původním ná-
vrhu evropské exekutivy na rám-
covou směrnici o ochraně půdy. 

Diskuse je však v rámci Rady mi nis trů 
stále zablokována Německem, Vel-
kou Británií, Francii, Nizozemím, 
Rakouskem a Maltou. Tyto země pou-
kazují mj. na vhodnost evropské 
legislativy v oblasti ochrany půdy, 
která by z jejich pohledu měla být 
primárně řešena na národní úrovni. 
Většina evropských zemí se nicméně, 
podobně jako Komise, domnívá, že je 
potřeba holističtější přístup k ochraně 
půdy, mj. vzhledem k existující závaz-
né legislativě EU v oblasti ochrany 
vody a vzduchu, biodiverzity a boji se 
změnami klimatu. Komise trvá na 
svém původním textu i přesto, že sílí 
hlasy členských států po alternativ-
ním – nelegislativním – řešení. Směr-
nice je totiž v Radě blokována již 
několik let. Potočnik však zdůraznil, 
že současné nezávazné nástroje na 
ochranu půdy v některých zemích 
výsledky nepřinesly a problémy se 
znečištěním půdy mají stále více 
přeshraniční rozměr. Více viz: 
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26. Února pozastavila městská 
rada jihoanglického Bristolu projekt 
na novou elektrárnu, spalující bio-
masu. Proti její stavbě obdržela 
1119 stížností a námitek. Elektrárna 
zabírající plochu okolo 5 hektarů 
má stát pouhý kilometr od nejbližší 
zástavby. 

12. března představila italská ropná 
a plynařská společnost Eni strategic-
ký plán rozvoje na léta 2010–2013. 
Firma hodlá během následujících tří 
let znatelně zvýšit svojí výrobu 
a upevnit si tak čelní pozici na evrop-
ském trhu se zemním plynem. Eni 
hodlá zvyšovat svou produkci v prů-
měru o 2,5 % za rok. 

3.–7. kVětna se ve francouzském 
 Lyonu uskuteční 18. ročník Evropské 
konference a veletrhu se zaměřením 
na biomasu. Obě akce budou souběž-
ně probíhat v lyonském konferenčním 
centru pod patronací organizace IEA. 
Více o tradiční akci naleznete na .

12.–14. kVětna hostí polská metropo-
le Varšava mezinárodní veletrh Petrol 
Station 2010. Jak je z názvu zřejmé, 
představí se u našich severních sou-
sedů nejvýznamnější hráči na trhu 
motorových paliv. Více o této akci lze 
zjistit na .

25.– 28. kVětna hodlá Moskva pře-
svědčit všechny zájemce, že ruskou 
energetikou nezmítají pouze spory 
o zemní plyn. Ve Všeruském veletrž-
ním centru totiž proběhne mezinárod-
ní veletrh a konference „Reenergy 
2010“ se zaměřením na obnovitelné 
zdroje elektřiny a biopaliva. Podrob-
nosti o veletrhu k nalezení na .

2. března dokončil mezinárodní tým 
expertů na jadernou bezpečnost při 
IAEA misi, jež měla přezkoumat efek-
tivitu íránských bezpečnostních 
opatření, týkajících se reaktoru 
v  Búšéhru. Vedoucí týmu, Olena 
Mykolajčukova vyslovila s pokrokem 
Íránu spokojenost. 

9. března oznámilo finské minister-
stvo práce a hospodářství, že v do-
hledné době předloží návrh zákona 
zajišťujícího dotace pro výrobu větrné 
energie a bioplynu. Ministerstvo počí-
tá s částkou 200 milionů euro ročně 
pro větrnou energii za rok a 13 miliony 
euro do roku 2020 pro bioplyn. 
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 o čem se mluví

nová strategie evropské unie do roku 2020
Evropská komise předložila návrh na strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, která navazuje 
na strategii lisabonskou, jejímž mottem bylo vytvořit z EU do roku 2010 nejdynamičtější a konkurenceschopnější 
ekonomiku založenou na znalostech – tato vize ve svých záměrech však příliš neuspěla. 

Strategie EU 2020, narozdíl od 
předešlé, výrazně omezila počet 
cílů a stojí na třech tématických 
prioritách. 
První z nich se vztahuje k „inteli-
gentnímu“ ekonomickému růstu 
založenému na znalostech a zatrak-
tivněných podmínkách pro inovace. 
Druhým pilířem je růst podporující 
začlenění, v jehož rámci chce Unie 
podporovat ekonomiku s vysokou 
zaměstnaností, jež se bude vyzna-
čovat sociální a územní soudržnos-
tí. Poslední provázanou prioritou 

je pak udržitelný růst, který vyústí 
v podporu konkurenceschopnější 
a ekologičtější ekonomiky, méně 
náročné na zdroje. 
Evropská komise si uvědomuje, 
že obecné proklamace většinou 
nevedou k požadovaným efektům, 
a proto si stanovila i konkrétní hlavní 
měrné cíle, kterých by chtěla dosáh-
nout. Do roku 2020 by měla EU zvý-
šit zaměstnanost u obyvatelstva ve 
věku od 20 do 64 let ze současných 
69  % na 75  %. 
 vyššími investicemi se počítá v ob-
lasti vědy, výzkumu a inovací, kde 
by výdaje měly vzrůst na 3  % HDP 
Evropské unie. V oblasti klimatu 
a energie by mělo být dosaženo 
cílů „20–20–20“ a to včetně zvýšení 
závazku na snížení emisí na 30  %, 
pokud budou podmínky příznivé 
a bude dosaženo mezinárodního 
kompromisu o závazcích. 
Podíl dětí, které předčasně ukončí 

školní docházku, by měl být pod 
hranicí 10  % a nejméně 40  % mladší 
generace by mělo dosáhnout ter-
ciární úrovně vzdělání. Počet osob 
ohrožených chudobou by měl kles-
nout o 20 milionů. 
Strategie EU2020 prošla i připomín-
kovým řízením, kterého se mohli 
zúčastnit občané členských států 
unie, organizace i orgány veřejné 
správy. Nastalou otázkou zůstává, 
jak zajistit plnění těchto cílů. V lednu 
tohoto roku uvažovalo španělské 
předsednictví o možnosti zavedení 
sankcí či „korektivních opatření“ 
vůči zemím, které by dané normy 
neplnily, což se ovšem nesetkalo 
s pochopením. Komise chce ales-
poň zavést systém sledování zemí 
a případně vysílat varování, že to či 
ono kritérium neplní. 
Na summitu unijních lídrů, který se 
v Bruselu koná 25. a 26. března 
2010, bude proto problém dohledu 

nad dodržováním cílů i jejich přesná 
podoba a možnosti sankcí pro 
případné hříšníky patřit k jedněm 
z hlavních diskutovaných oblastí. 
Definitivně by pak měla být strategie 
EU2020 schválena na vrcholné 
schůzce EU v červnu. 
Více viz:  
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