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představila návrh na rozvoj infrastruktury elektromobilů i Revize EIA směrnice 
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Vážení čtenáři, 

velice si vážíme toho, že jste si našli čas na přečtení našeho bulletinu Energetika v EU, který 
jsme pro Vás připravili. I v tomto čísle najdete mnoho zajímavých článků, které se věnují 
aktuálním tématům na poli evropské energetiky.

V hlavní rubrice si můžete přečíst o novinkách v evropské energetické politice. Na první 
straně se věnujeme novým cílům v oblasti obnovitelných zdrojů, o kterých mluvil komisař pro 
energetiku Oettinger. Také přinášíme článek o Londýnském fóru, které organizuje Evropská 
komise. V další části naleznete článek o predikci vývoje světové energetiky do roku 2035, 
kterou publikovala Mezinárodní energetická agentura. V rubrice O čem se mluví Vám 
přinášíme informace o hodnocení České republiky z pohledu naplňování jednotného vnitřního 
energetického trhu.

Doufáme, že Vás naše články zaujmou a budete se těšit na další, tentokrát vánoční vydání 
našeho bulletinu.

S pozdravem,

Zuzana Krejčiříková

ČEZ, a. s. Evropská agenda,  
Duhová 2/1444, Praha, 140 53, eu@cez.cz 
Zuzana Krejčiříková, manažerka pro evropskou agendu,  
+420 211 042 509, zuzana.krejcirikova@cez.cz | 
Jan Bambas,  +32 221 394 90, jan.bambas01@cez.cz |  
Jiří Horák,  +420 211 042 510, jiri.horak03@cez.cz |  
Lucie Horová, +420 211 042 704, lucie.horova@cez.cz | 
Jan Prášil, +420 211 042 580, jan.prasil@cez.cz |
Veronika Vohlídková, tel. +420 211 042 445,  
veronika.vohlidkova@cez.cz |
Barbora Vondrušková, +420 211 042 572,  
barbora.vondruskova@cez.cz |

Bulletin je šířen pouze v elektronické podobě a bezplatně |  
Texty a informace obsažené v tomto bulletinu jsou pova
žovány za zdroj informací v rámci Skupiny ČEZ a širší 
veřejnosti. Rozmnožování těchto informací a textů je 
povoleno za podmínky, že je uveden jejich zdroj. Informace 
a texty vychází z údajů dostupných v době vydání tohoto 
bulletinu. Evropská agenda neručí za správnost a úplnost 
informací. | Obrázky použité v tomto bulletinu pochází 
z audiovizuální knihovny Evropské komise.
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evropský parlament  
neZakáZal roZvoj  
břidlicového plynu

Poslanci Evropského parlamentu odmítli 
návrh na zákaz rozvoje průzkumu a těžby 
břidlicového plynu v EU. Zároveň byla 
zdůrazněna nutnost důkladné regulace 
průzkumu ložisek a těžby tohoto plynu.

Zákaz průzkumu a těžby břidlicového plynu 
Parlament odmítl s vysvětlením, že členské 
státy EU mají právo rozhodovat o vyu
žití svých nerostných zásob. Mezitím ve 
Spojených státech probíhá bouřlivý rozvoj 
břidlicových ložisek plynu a USA tím míří 
k energetické soběstačnosti. Zároveň přispí
vá svojí nízkou cenou k rozvoji amerického 
průmyslu. 
V Evropě naproti tomu některé členské státy, 
včetně České republiky, průzkum břidlicových 
ložisek nepovolily a na příští rok se chystá 
regulační rámec pro tyto aktivity. 
Ekologičtí aktivisté vedou kampaň za zákaz 
samotného průzkumu potenciálních břidli
cových ložisek v Evropě a zdůvodňují to ze
jména riziky, které těžba v horninách pomocí 
takzvaného tzv. frakování údajně znamená 

pro zásoby podzemní vody. Šíření takových 
obav v kombinaci s vysokou hustotou zalid
nění může vážně poškodit vyhlídky na možné 
využití těchto zásob v Evropě.
Více informací na: 

komisař oettinger podporuje 
nové cíle v oblasti oZe  
pro rok 2030 

Evropský komisař pro energetiku Günther 
Oettinger vyjádřil podporu obnovitelným 
zdrojům a plynovým elektrárnám a vyzval 
ke stanovení pevných cílů snižování emisí 
a čisté energie do roku 2030.

Na konferenci pořádané v Bruselu na konci 
října komisař pro energetiku Günter Oettinger 
vyjádřil nutnost vytvoření nového plánu na 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030. Cílem má být více než 20% nebo 30% 
hranice. 
Podle Oettingera je zároveň nutné stanovit 
cíl, kterého chce EU dosáhnout v oblasti 
obnovitelných zdrojů. V této oblasti má dojít 
k větší koordinaci a harmonizaci. 
Debata na půdě Evropské komise o podobě 
cílů pro rok 2030 by měla začít během šesti 
týdnů. 

Nejedná se však o žádný klimatický a ener ge
tický balíček, ten má podle komisaře vzniknout 
nejdříve v roce 2015.
Více informací na: 

Evropský parlament 
nezakázal rozvoj 
břidlicového plynu

Komisař Oettinger 
podporuje nové cíle 
v oblasti OZE pro rok 
2030 

Londýnské fórum 
představilo tržní modely 
pro chytré sítě

Komise zadává 
zpracovat studii k ceně 
elektřiny z jádra

http://www.europeanvoice.com/article/2012/november/meps-adopt-non-committal-resolutions-on-shale-gas/75733.aspx
http://www.euractiv.com/climate-environment/oettinger-flags-2030-debate-low-news-515802
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londýnské fórum představilo tržní modely 
pro chytré sítě

V polovině listopadu se v Londýně konalo tzv. Občanské energetické 
fórum, které od roku 2007 pravidelně pořádá Evropská komise. 

Na rozdíl od Berlínského fóra (zaměřeného na fosilní paliva), Florent
ského fóra (regulační záležitosti) nebo Madridského fóra (zemní plyn) je 
Londýnské fórum diskuzní platformou, kde zainteresované skupiny spo
třebitelů a výrobců každoročně společně posuzují stav naplňování práv 
spotřebitelů. Letošní ročník byl obohacen mj. i vystoupením  Komise, 

která představila možnou budoucnost tržních modelů pro chytré sítě.  
Jedním ze třech modelů, které podpořilo i sdružení EURELECTRIC, byl 
model „DSO as market facilitator “. Tento model umožňuje dle Komise 
poskytnout distribučním společnostem platformu, na které mohou účast
níci trhu rozvíjet svoje inovativní obchodní plány. Spotřebitelům by tento 
model měl přinést díky využití potenciálu chytrých sítí především vyšší 
kvalitu služeb, ale i neutralitu a transparentnost. 
Do konce roku plánuje Evropská komise publikovat zprávu specifikující 
všechny tři modely, ve spolupráci s ostatními účastníky trhu Komise 
navíc plánuje zpracovat analýzy s modely související. Na výsledky této 
spolupráce však bude třeba počkat na příští Londýnské fórum, kde 
budou prezentovány. 
Více informací na:   nebo také na: 

komise Zadává Zpracovat studii k ceně 
elektřiny Z jádra

Evropská komise si přeje znát celkové náklady na výrobu elektřiny 
z jaderných elektráren.

Zadala výběrové řízení na zpracování studie, která by zmapovala dosa
vadní studie na toto téma a zahrnula všechny faktory výroby. Analýza za 
50 000 eur má být zpracována během následujících čtyř až pěti měsíců 
a má být argumentem pro další přístup Komise k jaderné energetice. 
Z přihlášených 5 zájemců se Komise právě rozhoduje mezi dvěma, ví
těze představí v lednu na pracovní skupině Evropského jaderného fóra, 
kde bude moci se zástupci průmyslu svůj záměr diskutovat. Snahou Ko
mise je výsledky studie představit na plenárním zasedání Evropského 
jaderného fóra, které se koná ve dnech 30. a 31. května 2013 v Praze.

Evropský parlament 
nezakázal rozvoj 
břidlicového plynu

Komisař Oettinger 
podporuje nové cíle 
v oblasti OZE pro rok 
2030 

Londýnské fórum 
představilo tržní modely 
pro chytré sítě

Komise zadává 
zpracovat studii k ceně 
elektřiny z jádra

http://www.edsoforsmartgrids.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4&cntnt01returnid=97
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_citizen_energy/20121126_5th_meetings_conclusions.pdf
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iea publikovala svoji predikci 
vývoje energetiky

Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
publikovala zprávu World Energy Outlook 
2012, ve které přináší predikci vývoje světové 
energetiky do roku 2035.

V této zprávě IEA konstatuje, že přetrvávají ur
čité fundamentální trendy: poptávka po energii, 
vyšší nárůst CO2, dynamika energetických trhů 
je určována rozvíjejícími se ekonomikami, fosil
ní paliva jsou stále dominant ním energetickým 
zdrojem. IEA dále očekává nárůst energetické 
po ptáv ky po ropě na 16 730 milionů tun ekviva
lentu v roce 2035 oproti 12 380 milionů tunám 
ekvivalentu v roce 2010. Velká část růstu 
připadá na Čínu, následovanou Indií a zeměmi 
Středního Východu. V zemích OECD se očeká
vá nárůst o pouhé 3 % v daném období. 
Hlavním ener ge tickým zdrojem v daném 
období bude i nadále uhlí, avšak podíl obnovi
telných zdrojů se bude do roku 2035 neustále 
zvyšovat. Tento vyso ký nárůst obnovitelných 
zdrojů je však z velké části zapříčiněn stálými 
do ta cemi. 
Dle odhadů IEA by světová jaderná kapacita 
měla v roce 2035 do sáh nout 580 GWe. Výroba 
by měla vzrůst na 4 370 TWh v roce 2035 v po

rovnání s 2 756 TWH v roce 2010, co předsta
vuje nárůst o skoro 60 %.
Více informací na: 

eu Zvýší výdaje na jaderný 
výZkum

V příštích letech by mělo dojít k 15% navýšení 
průměrných finančních zdrojů plynoucích 
do jaderného výzkumu prostřednictvím 
plánovaného programu EU Horizont 2020.

Program Horizont 2020 je finanční nástroj 
strategického plánu Evropa 2020, jejímž cílem 
je zajištění globální konkurenceschopnosti 
Evropy. Během let 2014–2020 bude disponovat 
s rozpočtem 80 mld. eur. Aktuální průměrná 
roční finanční podpora pro Evropské společen
ství pro atomovou energii (Euratom) a Mezi
národní termonukleární experimentální reaktor 
(ITER) ve Francii je 759 mil. eur plynoucí ze 
Sedmého rámcového programu (FP7) pro 
roky 2007–2013. Komisařka generálního ředi
telství EK pro výzkum, inovace a vědu Máire 
 GeogheganQuinn uvedla, že v rámci progra
mu Horizont 2020 je v současné době navr
hováno navýšení této částky na 872 mil. eur 
ročně v průměru v období 2014–2018 za 
předpokladu 2% inflace. 

Cílem programu Horizont 2020 je zaměřit se 
na zlepšení jaderné bezpečnosti, bezpečnostní 
a radiační ochrany (včetně nukleární medicíny) 
a přispět tak v dlouhodobém horizontu ke 
snížení emisí uhlíku (dekarbonizaci) při výrobě 
energie. Hlavní prioritou pro jaderný výzkum 
bude podpora bezpečného provozu jaderných 
systémů, důraz na vzdělávání a odbornou pří
pravu s cílem udržet klíčové jaderné knowhow.
Více informací na: 

IEA publikovala svoji 
predikci vývoje energetiky

EU zvýší výdaje na 
jaderný výzkum

Austrálie je připravena 
se připojit ke Kjóto 2

Síťové kodexy v EU

http://www.world-nuclear-news.org/EE-IEA_cuts_nuclear_power_growth_forecast-1211124.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-EU_to_raise_nuclear_research_spending-0111124.html
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austrálie je připravena 
se připojit ke kjóto 2

Pokud se emise skleníkových plynů  nesníží, 
australská ekonomika bude roku 2020 čelit fluk-
tuacím, řekl australský ministr pro klimatic ké 
změny a efektivní energie Greg Combet. Pode
psání akčního programu druhé fáze kjótského 
protokolu nezatíží australské podniky daní za 
emise oxidu uhličitého, naopak umožní vstoupit 
Austrálii na trh s povolenkami na  emise.

Současné závazky obsažené v Kjótském 
protokolu o snižování emisí skleníkových 
plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování 
planety Země, vyprší koncem letošního roku. 
Na poslední ekologické konferenci v jihoafric
kém Durbanu v roce 2011 se Evropská unie 
a některé další státy dohodly přijmout závazky 
pro druhé období Kjótského protokolu, jež by 
mělo trvat do roku 2017 či 2020. V Kjótském 
protokolu z roku 1997 slíbilo 35 vyspělých zemí 
snížit do roku 2012 emise skleníkových plynů 
o pět procent pod úroveň roku 1990. Protokol 
ale nikdy nepodepsaly Spojené státy a doku
ment se nevztahoval ani na velké rozvíjející se 
ekonomiky, jakými jsou kupříkladu Čína a Indie. 
Právě Washington a Peking jsou přitom největ
šími znečišťovateli ovzduší na světě. Diskuse 

o nové závazné dohodě zahrnující již všechny 
země světa by měly být zahájeny na summitu 
konaném od 26. listopadu do 7. prosince v ka
tarském Dauhá. Dohoda by měla být uzavřena 
nejpozději v roce 2015 a do roku 2020 by měla 
vstoupit v platnost. „Očekáváme, že od roku 
2020 budou všechny země – včetně Spojených 
států, Evropské unie, Číny, Japonska, Indie, 
 Indonésie a Jižní Koreje – součástí nové doho
dy o snižování emisí,“ prohlásil Combet.
Více informací na: 

síťové kodexy v eu

Přijetí tzv. třetího liberalizačního balíčku při-
neslo v roce 2009 pro evropský trh s energie mi 
řadu nových pravidel, která již byla nebo stále 
jsou v jednotlivých členských státech postup-
ně transponována do legislativních rámců.

Součástí balíčku bylo i přijetí nařízení 
č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě 
pro přeshraniční obchod s elektřinou, které 
mj. zřizuje evropské sdružení provozovate
lů přenosových soustav ENTSOE. Kromě 
toho však nařízení upravuje přijímání kodexů, 
tj. jednotných pravidel pro poskytnutí přístupu 
a využívání společné evropské přenosové 
elektrizační soustavy. Devět kodexů by mělo 

jednak posilovat spolupráci a součinnost mezi 
národními provozovateli přenosových soustav 
(TSO), jednak napomoci koordinaci plánování 
rozvoje společné evropské přenosové elek
trizační soustavy. Z procesního hlediska tato 
pravidla postupně připravuje ENTSOE ve 
spolupráci s odbornou veřejností, která se do 
procesu zapojuje v rámci specializovaných 
workshopů a veřejných konzultací. Ve druhém 
kroku ENTSOE předkládá návrh konkrétního 
kodexu Agentuře pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER), která k návrhu 
přijme stanovisko. Když je stanovisko pozitivní, 
zasílá ACER návrh kodexu Evropské komisi, 
která poté formálně zahájí projednávání návrhu 
v příslušném komitologickém výboru.
Z obsahového hlediska se síťové kodexy za
bývají úpravou přerozdělování přeshraničních 
kapacit a řízení kongescí, vyrovnávání sítě, 
požadavků na výrobce, připojování nových 
spotřebitelů, vedení stejnosměrného proudu 
vysokého napětí, operační bezpečnosti, ope
račního a časového plánování nebo regulace 
frekvence a činných výkonů. 
Prozatím nejdál se dostal kodex týkající se po
žadavků na výrobce, ke kterému ACER přijala 
stanovisko v říjnu.
Více informací o jednotlivých síťových 
kodexech naleznete na: 

IEA publikovala svoji 
predikci vývoje energetiky

EU zvýší výdaje na 
jaderný výzkum

Austrálie je připravena 
se připojit ke Kjóto 2

Síťové kodexy v EU

http://www.smh.com.au/opinion/political-news/australia-ready-to-join-kyoto-2-climate-agreement-20121108-290x6.html
https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/
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komise představila návrh 
na roZvoj infrastruktury 
elektromobilů

Začátkem listopadu představila Evropská 
komise svůj akční plán CARS 2020, který je 
zaměřený na posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti automobilového odvětví do 
roku 2020.

Evropská unie si musí udržet automobilový 
průmysl světové úrovně, který bude schopen 
vyrábět energeticky nejúčinnější a nebezpeč
nější vozidla. V rámci emobility představuje 
tento plán alternativní strategii nazvanou 
„Čistá síla pro transport“. Zároveň tento plán 
počítá se standardizovaným dobíjecím roz
hraním pro celou EU, které poskytne právní 
jistotu potřebnou k usnadnění většího rozvoje 
a výroby elektrických automobilů ve velkém 
měřítku. 
K posílení inovací v automobilovém průmyslu 
dojde rovněž prostřednictvím rozsáhlého balíč
ku opatření za účelem snížení emisí CO2, zne
čišťujících látek a hluku, zvýšení bezpečnosti 
provozu a rozvoje technologicky vyspělých 
inteligentních dopravních systémů. Akční plán 
obsahuje konkrétní návrhy iniciativ s cílem:

Pokud svět bude snižovat emise pouze touto 
rychlostí, vznikne nesoulad díky dodatečné
mu vypuštění cca. 12 gigatun oxidu uhličitého 
(Gt CO2) do roku 2020, 30 Gt CO2 do roku 
2030 a téměř 70 Gt CO2 do roku 2050, ve 
srovnání s 2 ºC scénářem PwC. V nově 
zveřejněné čtvrtletní studii zveřejněné PwC 
je nutné omezovat globální emise uhlíku 
pro zachování 2 ºC nárůstu rychlostí 5,1% 
globální dekarbonizace za rok, a to až do roku 
2050. Zástupce PwC dokonce uvádí, že i za 
případného zdvojnásobení současné rych
losti dekarbonizace bude stále vést k emisím 
v souladu s 6 ºC teplotnímu nárůstu do konce 
století. Hlavní ekonomiky EU dosáhly nejvyšší 
rychlosti dekarbonizace v letech 2010–2011: 
ve Velké Británii, Německu a Francii došlo ke 
snížení výpustí uhlíku o více než 6 %. Na dru
hé straně emise oxidu uhličitého v USA klesly 
v roce 2011 pouze o 1,9 %. 
Rozsáhlá podpora obnovitelných zdrojů a níz
ko uhlíkové technologie, jako je separace 
a ukládání uhlíku (CCS) a jaderná energetika, 
bude vyžadovat značné množství politické vůle, 
finance a čas. PwC dochází k závěru, že je 
třeba mnohem více politického tlaku v oblasti 
klimatu, a to jak na národní i mezinárodní 
úrovni.
Více informací na: 

■ Podporovat investice do vyspělých 
technologií a inovací v oblasti čistých 
vozidel,

■ zlepšit tržní podmínky,
■ podporovat průmysl v přístupu na globální 

trh,
■ podporovat investice do dovedností 

a odborné přípravy.
Komise a členské státy nyní musí ohlášená 
opatření provést.
Více informací na:   nebo také na: 

pricewaterhousecoopers 
(pwc) varuje před globálním 
oteplováním

Cíl omezit globální oteplování na 2° C v tomto 
století se jeví jako „velmi nerealistický“ bez 
radikálního snižování uhlíkových emisí.

Cíl na udržení 2º C nárůstu teploty do roku 
2100 byl formálně schválen na United Nations 
Climate Change Conference (COP–15) v Ko
dani v prosinci 2009. PwC tehdy odhadovala, 
že pro splnění cíle je nutno dosáhnout roční 
sazby 3,7% globální (celosvětové) dekarboni
zace do roku 2050. Nicméně, podle PwC se 
průměrná roční míra dekarbonizace v letech 
2000 až 2011 pohybovala pouze okolo 0,8 %. 

Komise představila návrh 
na rozvoj infrastruktury 
elektromobilů

PricewaterhouseCoopers 
(PwC) varuje před 
globálním oteplováním

Evropská investiční 
banka podporuje 
modernizaci polské 
energetické distribuční 
sítě

Bulharské referendum 
o dostavbě jaderné 
elektrárny

Obchodování s leteckými 
emisemi odloženo

http://www.world-nuclear-news.org/EE-PwC_warns_of_a_warmer_world-0611124.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1187_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/faq_en.htm
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a zajímavosti

evropská investiční banka podporuje 
moderniZaci polské energetické distribuční sítě

Evropská investiční banka (EIB) poskytne úvěr společnosti  
na ENEA Capital Group ve výši 950 mil. PLN (cca 230 milionů eur) 
v průběhu 15 let.

Společnost ENEA SA patří mezi čtyři největší vertikálně integrované 
energetické skupiny v Polsku. Půjčka má jít na podporu moderni
zace, rozšíření a údržby polské distribuční soustavy. Úvěr EIB má 
přispět k  realizaci čtyřletého investičního programu distribuce elektřiny. 
Program umožní připojení asi 25 000 nových uživatelů do sítě za rok 

a přispěje tak k pokrytí stále narůstající polské poptávky po elektřině, 
zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny o 30 % a zároveň dojde ke 
snížení energetických ztrát. V letošním roce garantovala EIB úvěry do 
polské energetiky ve výši přibližně 2 miliardy EUR, z toho 212 mil eur již 
bylo poskytnuto na modernizaci a rozšíření elektrických sítí.
Více informací na: 

bulharské referendum o dostavbě jaderné 
elektrárny

Bulharský parlament rozhodl, že Bulhaři budou hlasovat o tom, zda 
postavit novou jadernou elektrárnu v provincii Pleven na severu 
Bulharska, a to v prvním referendu od pádu komunismu v roce 1989.

Bulharská vláda letos upustila od projektu JE v Belene o výkonu 
2000  MW z důvodu nedostatečného zájmu západních investorů. Ruské 
konsorcium Atomstroyexport, které mělo smlouvu na výstavbu, však 
požaduje 1 mld. eur jako odškodnění za zrušení zakázky.
Referendum se nejpravděpodobněji uskuteční v lednu příštího roku.
Více informací na: 

obchodování s leteckými emisemi odloženo

Když v roce 2008 schválily členské státy  Evropské unie spolu 
s  Parlamentem zahrnutí leteckých emisí skleníkových plynů pod 
 evropský systém obchodování s povolenkami na emisemi (EU ETS), 
zdálo se, že tím minimálně pro EU končí nekonečná diskuze v Mezi
národní organizaci pro civilní letectví ICAO (International Civil  Aviation 
Organisation) o zpoplatnění tohoto typu emisí. 

Komise představila návrh 
na rozvoj infrastruktury 
elektromobilů

PricewaterhouseCoopers 
(PwC) varuje před 
globálním oteplováním

Evropská investiční 
banka podporuje 
modernizaci polské 
energetické distribuční 
sítě

Bulharské referendum 
o dostavbě jaderné 
elektrárny

Obchodování s leteckými 
emisemi odloženo

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-12-145_en.htm
http://www.euractiv.com/energy/bulgarians-vote-nuclear-plant-news-515656
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právní předpisy  
a dokumenty eu

oznámila zmrazení implementace směrnice 
o jeden rok a vyčkání rozhodnutí o případném 
opatření v rámci ICAO, které by mělo vzejít ze 
zasedání Valného shromáždění ICAO v roce 
2013. V praxi to znamená odložení povinnosti 
pro přepravce odevzdat v roce 2013 povolenky 
odpovídající emisím z letů do a z Evropské 
unie, resp. Evropského hospodářského prosto
ru, uskutečněných v roce 2012. I když komisař
ka prezentuje tento krok především jako gesto 
dobré vůle, které by mělo usnadnit mezinárod
ní dohodu nad opatřením pod hlavičkou ICAO, 
pro životní prostředí a pro sektory již zahrnuté 
v systému EU ETS to určitě dobrá zpráva není. 
Letecká přeprava totiž patří mezi sektory s nej
rychleji rostoucími emisemi, do roku 2020 by 
mohly vzrůst o 70 % a do roku 2050 dokonce 
o 300–700 % proti roku 2005. 
Takovýto vývoj může ohrozit jak cíl 20% snížení 
emisí skleníkových plynů v roce 2020, tak i cíl 
80–95% redukce do roku 2050.
Více informací na: 

Příslušná směrnice 2008/101/ES umožnila, 
že počínaje rokem 2012 budou do systému 
EU ETS začleněny emise z letů přilétajících 
na letiště ve Společenství a odlétajících 
z letišť ve Společenství.

Provozovatelé těchto letů jsou dle směrnice 
povinni pokrýt emise z těchto letů emisními 
povolenkami. Ty jim budou z části poskytnuty 
zdarma, z části si je budou muset za úplatu 
pořídit v systému EU ETS nebo prostřednic
tvím podpory projektů z flexibilních mechanis
mů. Proti opatření Unie se postavily třetí země, 
které od samého počátku zpochybňovaly 
oprávnění Unie postihnout takto i neunijní pro
vozovatele. Nicméně koncem roku 2011 Evrop
ský soudní dvůr v kauze iniciované americkými 
aerolinkami rozhodl, že rozšíření systému 
EU ETS na letecké přepravce neporušuje ani 
princip teritoriality, ani suverenitu třetí země. 
Dále deklaroval, že dané opatření nelze chápat 
ani jako diskriminační unilaterální daň nebo 
dodatečný poplatek na letecké palivo, čímž by 
došlo k porušení bilaterální, sektorové ame
rickoevropské smlouvy o přepravě. Navzdory 
tomuto judikátu odpor neevropských přepravců 
neustal a nakonec donutil Unii k překvapivému 
ústupku. Na začátku listopadu totiž komisař
ka pro klimatickou změnu Connie Hedegaard 

reviZe eia směrnice

Evropská komise 26. října zveřejnila návrh 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU 
o posuzování vlivů některých veřejných 
a soukromých záměrů na životní prostředí.

Jaké jsou hlavní změny, které jsou v návrhu 
zamýšleny a jaké body jsou problematické? 
Návrh především rozšiřuje faktory, na které je 
třeba při EIA brát zřetel např. o vliv na kulturní 
dědictví, změnu klimatu, aj. Dále stanoví samo
statné řízení o demoličních projektech. Taktéž 
prodlužuje některé lhůty v rámci zjišťovacího 
i povolovacího řízení. Bez ohledu na to, zda 
tyto změny vyhodnotíme jako pozitivní nebo 
negativní, největší otázkou ohledně návrhu je 
jeho navrhovaná retroaktivita, která do značné 
míry popírá rysy návrhu jako směrnice. Revize 
by se totiž měla vztahovat na všechna dosud 
neukončená řízení o EIA ještě před provede
ním směrnice do vnitrostátní legislativy. Teprve 
legislativní proces ukáže, zda tento návrh 
Komise má šanci projít.
Více informací na: 

Revize EIA směrnice

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm
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o čem se mluví

Zpráva komise o stavu 
energetického trhu v čr 

V půlce listopadu vydala Komise společně 
se sdělením o vnitřním energetickém trhu 
i pracovní dokument, ve kterém se věnuje 
jednotlivým členským zemím.

Evropská komise ve své zprávě České repub
lice doporučuje, aby pokračovala v propojení 
své energetické infrastruktury s Polskem, 
Německem a Rakouskem. Komise taktéž 
konstatuje, že české přenosové sítě jsou 
zatížené přetoky, které pocházejí převážně 
z Německa a do České republiky se dostávají 
přes Polsko. Zároveň Komise požaduje, aby 
Česká republika zajistila úpravu plynovodů tak, 
aby je bylo možné využívat pro oboustranné 
toky suroviny. Obě opatření by měla přispět 
k většímu zapojení Česka do jednotného ener
getického trhu v EU. Komise také vidí prostor 
pro zlepšení podmínek na českém trhu v tom, 
že se bude dále diverzifikovat produkce elek
třiny. Více výrobců by podle Komise pomohlo 
zlepšit konkurenční prostředí, a tím vytvořit tlak 
na snižování cen elektřiny. Naopak v oblasti 
ochrany spotřebitele Česko splnilo požadavky, 
které Komise vznesla. Především šlo o za
vedení nezávislého regulátora trhu s energií 

či právní rámec pro přechody spotřebitelů od 
jednoho dodavatele k jinému. Evropská unie 
usiluje o vybudování jednotného vnitřního trhu 
s energií do roku 2014. Jednotný trh by podle 

jejího názoru měl posílit konkurenční prostředí, 
a zajistit tak nižší ceny elektřiny pro odběratele 
ze soukromé i podnikové sféry.
Více informací na: 

Zpráva Komise o stavu 
energetického trhu v ČR 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/20121121_iem_swd_0368_part2_en.pdf
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kalendář událostí

4.–6. prosince proběhne v Dubaji 8. ročník 
akce s názvem Middle East Energy Security 
Forum (Středovýchodní fórum pro 
energetickou bezpečnost). Hlavním 
zaměřením této akce je především 
bezpečnost dodávek ropy a zemního plynu. 
Více zde: 

5.–6. prosince bude kodaňský hotel Marriot 
hostit druhý ročník konference Offshore 
Wind Health and Safety Summit. Hlavní 
programovou náplň tvoří téma bezpečného 
budování a využívání zařízení na výrobu 
energie z větru. 
Další informace na: 

6.–7. prosince se ve švýcarské Ženevě 
uskuteční 3. ročník konference nesoucí  
název IEEE Smart Grid World Forum 2012.  
Jak z názvu vyplývá, hlavní role v rámci 
tohoto setkání připadne inteligentním sítím. 
V programu je vyhrazen prostor pro řadu 
aspektů tohoto energetického oboru – od 
politické podpory, přes technologie až ke 
koncovým uživatelům. 
Podrobnosti na: 

7. prosince bude posledním dnem, kdy 
mají zájemci možnost vyjádřit se prostřed
nictvím veřejné konzultace k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 
o integritě a transparentnosti velko obchod
ních trhů s energií (REMIT).  
Podrobnosti včetně návodu jak svou 
případnou připomínku správně podat, 
naleznete zde: 

7. prosince začne stavba podmořské části 
plynovodu South Stream. Oznámila to ruská 
energetická společnost Gazprom poté, co se 
jí v poslední době podařilo podepsat smlouvy 
se státy, přes jejichž území plánované potrubí 
povede. 
Více například: 

Události z energetiky

http://www.fleminggulf.com/conferenceview/8th-Middle-East-Energy-Security-Forum-/343
http://www.windenergyupdate.com/health-safety-offshore/index.php?utm_source=EventListing%2BConferenceAlerts%2B2210&utm_medium=EventListing%2BConferenceAlerts%2B2210&utm_campaign=2139
http://www.ieee-smartgridworld.org/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20121207_wholesale_energy_markets_en.htm
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/gazprom-podepsal-smlouvy-south-stream-se-zacne-stavet-v-prosinci-rusko-energeticka-bezpecnost-nord-stream-010396
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schvalovací proces evropské legislativy

V dnešním díle navážeme na minulé vydání, v němž jsme stručně popsali jednotlivé druhy právních aktů 
Evropské unie. Tentokrát se zaměříme na různé způsoby postupu jejich schvalování. Rozsah textu úměrně 
odpovídá složitosti této problematiky, kterou si v několika stručných otázkách respektive odpovědích na ně 
přiblížíme.

Jakým způsobem je schvalováno tzv. primární 
právo EU?
Primární právo má podobu mezinárodních 
smluv zakládajících EU ve znění jejich posled
ních změn. Smlouvy a jejich změny musí být 
přijaty všemi členskými státy Evropské unie 
nehledě na jejich velikost a počet obyvatel, 
přičemž způsob přijetí v členských státech 
závisí na vnitřních legislativních pravidlech 
jednotlivých zemí (např. zda je zapotřebí „pou
ze“ souhlas parlamentu či musíli proběhnout 
referendum apod.). Tento fakt samozřejmě ob
náší nutnost najít při tvorbě primárního práva 
vhodné kompromisní znění tak, aby jednotlivé 
země jeho schvalování neblokovaly.

Jaký je nejběžnější postup při schvalování 
právních aktů EU v právu sekundárním?
Od počátku existence EU je právo legislativní 
iniciativy vyhrazeno EK. Nicméně u napros

té většiny právních aktů o jejich konečném 
znění a vstupu v platnost rozhodují jiné orgány 
EU. Standardním rozhodovacím procesem je 
v Evropské unii tzv. spolurozhodování (nyní 
řádný legislativní postup). To znamená, že na 
definitivním znění legislativního předpisu se 
musí shodnout Evropský parlament a Rada, 
které disponují pravomocí přijímat pozměňo
vací návrhy a případně jej v různých fázích 
blokovat. Příležitost k vyjádření dostává i mno
ho ostatních subjektů, kterých se daný návrh 
týká, jako jsou například místní samosprávy či 
zástupci nevládních organizací (Výbor regionů, 
Evropský hospodářský a sociální výbor).

Jak konkrétně probíhá spolurozhodovací 
proces?
Legislativním návrhem se po jeho předložení 
Komisí zabývá nejprve Evropský parlament. 
Návrhu jsou přiděleni zpravodajové z výborů, 

z nichž nejdůležitější je zpravodaj z tzv. od
povědného výboru, který návrh dále zaštiťuje 
a zabezpečuje další průběh jeho projedná
vání (v tomto i v mnoha dalších ohledech je 
projednávání v EP podobno tomu, které známe 
z našeho národního parlamentu). Návrh je dis
kutován na jednáních výborů a poté hlasován 
principem prosté většiny, stejně jako posléze 
na plénu. Poté se návrhem zabývá Rada EU 
(tj. orgán složený z příslušných ministrů člen
ských států EU); v případě, že Rada vyjádří 
souhlas se zněním vzešlým z EP, vstupuje 
předpis v platnost; v opačném případě přijme 
Rada tzv. společný postoj a následuje druhé 
čtení návrhu v EP. Parlament může zvolit 
několik variant dalšího postupu. První možností 
je, že návrh Rady výslovně přijme nebo se 
k němu nevyjádří, čímž schválí společný postoj 
Rady. Druhou variantou je přijetí pozměňova
cích návrhů ke společnému postoji absolutní 

Schvalovací proces 
evropské legislativy
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tovnému hlasování v Radě i EP. Obě instituce 
mají dalších 6 týdnů na to, aby je schválily, při
čemž Rada musí nalézt kvalifikovanou většinu 
a EP prostou většinu hlasů. Neníli shoda ve 
výboru v dané lhůtě nalezena, nebo jeli kom
promisní návrh Radou nebo EP zamítnut, je 
navrhovaný právní akt považován za nepřijatý. 
EK ovšem může využít znalostí o postojích 
jednotlivých účastníků legislativního procesu 
k zahájení prací na novém legislativním návrhu.

Jak probíhá schvalování legislativních návrhů 
v Radě?
Návrh je nejprve projednáván v pracovních 
skupinách a odborných výborech, tvoří
cích  Výbor stálých zástupců (COREPER). 
 COREPER se dále dělí na dvě úrovně, při
čemž nižší stupeň, označovaný římskou jed
ničkou, řeší témata méně konfliktní a nezpůso
bující politické třenice a naopak vyšší stupeň, 
označovaný římskou dvojkou, kde zasedají 
vedoucí stálých zastoupení nebo velvyslanci, 
se zabývá tématy politicky složitější povahy. 
COREPER usiluje o dosažení co největší 

většinou (tedy většinou všech poslanců), čímž 
Parlament prosadí svoje legislativní návrhy 
a zároveň umožní pokračování legislativního 
procesu. Zde do hry vstupuje Evropská komise, 
která se k přijatým změnám vyjadřuje souhlas
ným nebo zamítavým stanoviskem. V případě 
„úplného“ zamítnutí postoje Rady Parlamentem 
končí legislativní proces (v praxi k této variantě 
dochází velmi zřídka). 
O přijetí výše zmíněného pozměňovacího 
návrhu Rada rozhoduje různými způsoby podle 
toho, jak se vyjádřila Komise: pokud s návrhem 
Parlamentu Komise souhlasí, Rada jej může 
přijmout kvalifikovanou většinou; pokud Komise 
nesouhlasí, k přijetí v Radě je nutná jednomysl
nost. V obou alternativách vstupuje předpis 
v platnost. Jestliže však Rada pozměňovací 
návrh EP zamítne, resp. neschválí všechny 
pozměňovací návrhy EP, dojde ve lhůtě 6 týd
nů k vytvoření tzv. Dohodovacího výboru Rady 
a EP, v němž mají obě instituce stejný počet 
zástupců. Dospějeli jednání v tomto výboru 
ve stanovené lhůtě 6 týdnů od jeho svolání ke 
shodě, pak je znění návrhu předloženo k opě

podpory a shody k návrhu. Právě v těchto 
předstupních se často o návrhu rozhoduje 
a díky jejich práci je hlasování o daném návrhu 
v Radě často víceméně formální. Dokončením 
prvního čtení v Radě je odhlasování společné
ho postoje, ve většině případů pomocí kvalifi
kované většiny (dále vysvětleno v samostatné 
otázce). 
Přijetí společného postoje mnohdy předchází 
stanovení obecného přístupu, s jehož pomocí 
se pak ve jménu co nejširšího dosažitelného 
politického konsenzu návrh dále mění. Mož
nost přijmout návrh ve znění přijatém v prvním 
čtení Evropským parlamentem je méně obvyklá 
a prakticky se nevyužívá. Naopak v případě 
problémů během projednávání dochází ke svo
lávání kulatých stolů nebo dokonce postoupení 
projednávání na úroveň Evropské rady (slože
né z hlav států resp. předsedů vlád jednotlivých 
zemí). Druhé čtení v Radě přichází na řadu 
poté, co dojde k druhému čtení v Parlamentu, 
jehož výsledek spolu s postojem Komise určuje 
další postup Rady. Další fáze tohoto procesu 
jsou popsány výše.

faq

Schvalovací proces 
evropské legislativy
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