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Vážení čtenáři, 

Jsme rádi, že jste si v tento příjemný jarní čas našli chvilku na náš pravidelný měsíčník 
Energetika v EU a doufáme, že Vás daná témata zaujmou.

V rubrice Energetická politika EU najdete zajímavé články o aktivitách Evropské investiční 
banky, ale taktéž o snížení počtu povolenek. V části zaměřené na novinky a zajímavosti 
ze světa energetiky si můžete přečíst o oblibě jaderné energie nebo o výstavbě největší 
vodní elektrárny v jižní Americe. V rubrice Evropské zprávy a zajímavosti Vám přinášíme 
aktuality ze světa jádra a rovněž informace o legislativní činnosti Komise v oblasti cenných 
papírů. Nesmí chybět ani pravidelná rubrika FAQ, kde si můžete přečíst o snaze Komise 
důsledněji prosazovat implementaci právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. 
Na samém konci našeho měsíčníku Vás čeká již pravidelný Kalendář událostí.

Přeji Vám příjemné čtení a budu se těšit na další setkání v rámci našeho dubnového 
vydání bulletinu Energetika v EU.

S přátelským 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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eib poskytla společnosti enagás 
175 miliónů eur

Evropská investiční banka půjčí společnosti 
Enagás 175 miliónů eur, které budou určené 
na financování rozvoje infrastruktury dle 
jejího Strategického plánu pro období 
2007–2011. 

Tato částka je poslední splátka půjčky o veli
kosti 1 miliardy eur, kterou EiB odsouhlasila 
v roce 2008. investiční plán se týká projektů, 
které tvoří část transevropské energetické 
sítě v plynovém sektoru. Jeho cílem je zvýšit 
kapacitu pro import zkapalněného zemního 
plynu a vysokotlaký přenos plynu v různých 
španělských regionech z důvodu zvyšující se 
poptávky po této komoditě i pro zlepšení pod
mínek dodávek. Tato půjčka je přímo poskytnu
tá EiB za zvýhodněných podmínek splatnosti 
(do 15 let) a zvýhodněné úrokové sazby.
Více informací na: 

polsko vetovalo snížení emisí 
skleníkových plynů

V půlce března Polsko vetovalo unijní 
Cestovní mapu do roku 2050, jejíž cílem 
je snížení emisí skleníkových plynů. 

Poptávka po elektřině se na Kypru zvyšuje 
a elektrárny musí umět nabídnout rychlou ode
zvu především v letním období, kdy je zvýšený 
provoz klimatizací a chlazení.
Více informací na: 

Tímto si vysloužilo kritiku nejen ze stran 
environmentálních skupin, ale i orgánů 
Evropské unie.

Polsko odmítlo podpořit Cestovní mapu, proto
že je z velké části závislé na výrobě elektřiny 
z černého uhlí a cesta k nízkouhlíkové ekono
mice by pro něj byla ekonomicky neproveditel
ná. Na druhé straně je Polsko vysoce závislé 
na dovozu plynu a ropy pro své další energetic
ké potřeby. Většina je přitom importována 
z Ruska a právě tuto závislost se snaží Polsko 
omezit svojí snahou o vybudování jaderných 
elektráren v následujících letech.
Více informací na: 

eib podpoří výrobu elektřiny na 
kypru částkou 130 milionů eur

Evropská investiční banka poskytne Kypru 
částku 130 milionů eur na novou produkční 
jednotku, což by mělo podpořit nabídku 
elektřiny v této ostrovní zemi.

EiB již na Kypru podpořila několik energetic
kých projektů. Mezi ně patří například 330 mi
lionů eur na zlepšení elektrické přenosové 
a distribuční sítě a 30 milionů eur na nový 
spalovací systém elektrárny v Dekeleia. 

EIB poskytla společnosti 
Enagás 175 miliónů eur

Polsko vetovalo snížení 
emisí skleníkových plynů

EIB podpoří výrobu 
elektřiny na Kypru 
částkou 130 milionů eur

Desetiletý plán rozvoje 
sítí EU bude ovlivněn 
obnovitelnými zdroji

Evropský parlament 
podpořil snížení počtu 
povolenek

Komise vyzývá členské 
státy k označování 
elektrospotřebičů 

Evropský parlament přijal 
rezoluci o Cestovní mapě 
2050

http://www.eib.europa.eu/projects/press/2012/2012-031-el-bei-presta-175-millones-de-euros-a-enagas.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/12/35&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/14/eu-carbon-emissions-cuts-poland_n_1344923.html?view=print&comm_ref=false
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desetiletý plán roZvoje sítí eu 
bude ovlivněn obnovitelnými 
Zdroji

Na začátku března zveřejnila Evropská 
asociace provozovatelů přenosových soustav 
(ENTSO-E) v rámci veřejné konzultace 
balíček dokumentů k 10letému plánu rozvoje 
sítí (TYNDP 2012), který ukazuje, že většina 
investic do elektrické infrastruktury bude 
ovlivněna jak přímo tak nepřímo integrací 
obnovitelných zdrojů.

Plán TYNDP 2012 představuje velmi podrobně 
návrh infrastruktury, která by měla přispět 
k zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny. Velká 
pozornost je věnována projektům spojeným 
s integrací obnovitelných zdrojů energie, pře
devším větrných a slunečních elektráren, do 
rozvodných sítí. zpráva ENTSOE konstatuje, 
že v porovnání s projekty identifikovanými 
v pilotním plánu TYNDP 2010 je jedna čtvrtina 
plánovaných investičních záměrů v prodlení 
z důvodu zdlouhavých povolovacích procesů. 
z uvedeného důvodu považuje ENTSOE ná
vrhy Komise vedoucí ke zrychlení implemen
tace projektů v oblasti přenosových soustav 
za krok správným směrem. Plán TYNDP 2012 
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definuje komplexní strukturu, která poskytuje 
panevrop ský přehled plánování přenosové 
infrastruktury společně s detailním popisem 
investic na regionální úrovni.
Dokončení projektů panevropského významu 
by mělo vést k redukci emisí CO2 o 170 Mt, 
z čeho 150 Mt je v důsledku připojení obnovi
telných zdrojů a zbývajících 20 Mt z pokračující 
integrace trhu.
Více informací na: 

evropský parlament podpořil 
snížení počtu povolenek

Dne 14. března schválil Evropský parlament 
nezávazné usnesení, ve kterém apeluje na 
dočasné stažení počtu emisních povolenek 
CO2 z trhu, což by měly zajistit národní 
regulační úřady.

Národní regulátoři byli vyzváni, aby předložili 
svoje návrhy na stažení daných počtů emis
ních povolenek. Toto stažení by mohla začít 
již v příštím roce. Parlament zároveň v rámci 
této rezoluce doporučil Evropské komisi, aby 
již začala připravovat legislativu, která by dané 
stažení umožňovala. Cílem této rezoluce je 
rozhýbat trh s emisními povolenkami a zároveň 
zvýšit jejich cenu. Tím se snaží Brusel donutit 

velké znečišťovatele, aby více investovali do 
projektů snižování škodlivin v ovzduší.
Více informací na: 

komise vyZývá členské státy 
k oZnačování elektrospotřebičů 

Kypr, Rumunsko a Itálie i přes předchozí 
 upozornění stále neinformovali Evropskou 
komisi o transpozici směrnice o energetic-
kých štítcích.

EU se v prosinci 2008, přijetím tzv. klimaticko
energetického balíčku, zavázala ke snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20  % 
oproti úrovni z roku 1990 a zároveň ke zvýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na ko
nečné spotřebě energie na 20  %. 
Označování energetické účinnosti představuje 
jednu z cest, jak napomoci dosažení těchto 
cílů. Odhaduje se, že díky platnosti staré směr
nice o označování energetické účinnosti, je 
v současnosti možno ušetři kolem 40–50 TWh 
ročně, což je částka, která odpovídá roční 
spotřebě elektřiny v Portugalsku. V roce 
2010 vyšla revize této směrnice, která zavádí 
povinnost označovaní energetické účinnosti 
i u televizorů. Navzdory formálnímu oznámení 
ze dne 18. července 2011 Kypr, Rumunsko 

a itálie doposud neinformovaly Komisi o úplné 
implementaci této směrnice do vnitrostátního 
práva. Proto se Komise rozhodla zaslat těmto 
členským státům tzv. odůvodněná stanoviska. 
V případě, že se jim nepodaří splnit své zá
konné povinnosti ve lhůtě dvou měsíců, může 
Komise tuto věc postoupit Soudnímu dvoru 
Evropské unie.
Více informací na: 

evropský parlament přijal 
reZoluci o cestovní mapě 2050

Dne 15. března přijal Evropský parlament 
na svém plenárním zasedání usnesení 
k Cestovní mapě 2050.

Členové parlamentu podpořili návrhy Komise 
týkající se snížení emisí skleníkových plynů 
v Evropě o 40  % v roce 2030, o 60  % pro rok 
2040 a o 80  % v roce 2050 oproti roku 1990. 
zvýšení redukčního cíle pro rok 2020 na 30 % 
byl zamítnut. Tato rezoluce poskytuje důležitý 
politický signál o pohledech parlamentu na 
dlouhodobý horizont snižování emisí. Parlament 
taktéž vyslovil silnou podporu novým závazným 
cílům v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 
2030 a rozvoji soustav pro přenos elektřiny.
Více informací na: 
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http://www.euractiv.com/specialreport-europes-electricity-grid/eus-10-year-power-grid-plan-driven-renewables-news-510679
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-55060350-evropsky-parlament-podporil-snizeni-poctu-emisnich-povolenek-z-trhu?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/180&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.businessgreen.com/bg/news/2161412/meps-urge-eu-raise-game-carbon-cutting
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rok po Fukušimě obliba jaderné 
energie opět narůstá 

Únorový průzkum veřejného mínění v USA 
dokazuje nárůst podpory energie z jádra, 
64  % respondentů je pro její využívání 
v energetickém mixu.

Měsíc před fukušimskou havárií to bylo 71  %. 
Například v Belgii podporuje 58  % respon
dentů další využívání jaderné energetiky, 

o velikosti přibližně 500 kilometrů čtverečních. 
První turbína by měla být funkční v roce 2015 
a celý projekt by měl být dokončen do roku 
2019. Tento projekt vyjde na 14 miliard dolarů 
a nyní na něm pracuje asi 20 000 dělníků 
a inženýrů. Stavbu provádí Norte Energia, 
konsorcium deseti těžařských, stavebních 
a strojírenských firem.
Více informací na: 

v rumunsku objevena naleZiště 
plynu

Rumunský prezident oznámil, že se Rumun-
sko může stát energeticky nezávislým stá-
tem a dokonce i exportérem, a to díky novým 
 nalezištím zemního plynu.

Nové naleziště bylo objeveno v Černém moři 
v oblasti Neptun a jeho velikost je odhado
vána na 42 až 84 miliard krychlových metrů 
plynu, což odpovídá tři až šestinásobku roční 
spotřeby plynu v Rumunsku. Těžba z nových 
zdrojů by mohla začít v roce 2015 po ukon
čení potřebných průzkumů, například získání 
seismických dat. „Od tohoto okamžiku bude 
Rumunsko plně energeticky nezávislé“, vyjádřil 
se rumunský prezident Traian Băsescu.
Více informací na: 

69  % považuje za těžké najít vhodnou alter
nativu pro jádro.
Více informací na: 

německo spaluje více uhlí

Výsledkem německého odklonu od jádra 
po fukušimské havárii z loňského března je 
využívání většího podílu hnědého uhlí.

Přibližně 25  % elektřiny bylo v uplynulém roce 
vyrobeno z hnědého uhlí, přičemž jeho spotřeba 
vzrostla o 3,3  %. Tato statistika není příliš optimis
tická a nahrává názorům skeptiků, kteří tvrdili, že 
místo jádra se začne více používat neobnovitelné 
a k životnímu prostředí méně šetrné hnědé uhlí.
Více informací na: 

v jižní americe vZnikne třetí 
největší přehrada na světě

Začátkem roku začaly stavební práce na 
největší a nejkontroverznější přehradě Jižní 
Ameriky: přehradě Belo Monte, která se bude 
nacházet uprostřed amazonské džungle.

Tato stavba vyvolává v Brazílii vlnu protestů, 
které však nemají mnoho šancí na úspěch. Asi 
24 000 lidí se bude muset vystěhovat z oblasti 

Rok po Fukušimě obliba 
jaderné energie opět 
narůstá 

Německo spaluje více 
uhlí

V jižní Americe vznikne 
třetí největší přehrada na 
světě

V Rumunsku objevena 
naleziště plynu

http://zpravy.ihned.cz/svet-amerika/c1-54964380-v-amazonii-vznika-treti-nejvetsi-prehrada-na-svete-o-domov-pripravi-desitky-tisic-lidi?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.euractiv.com/energy/gas-discovery-gives-romania-prospect-full-energy-independence-news-511319
http://www.world-nuclear-news.org/NP-US_Belgium_polls_show_different_stances-2702124.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nemecko-dalo-vale-atomu-a-spaluje-uhli-749543
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polsko roZhodne o stavbě jaderné elektrárny 
do čtyř let

Polský ministr financí Mikolaj Budzanowski počítá s konečným 
rozhodnutím o stavbě jaderné elektrárny během čtyř let.

Projekt podle něj Polsko nemůže opustit, přestože dochází k posunu 
harmonogramu. Termín pro spuštění prvního reaktoru v roce 2020 
se stává přespříliš ambiciózním a je nutné jej přehodnotit. Do června 
2012 má být totiž teprve dokončen legislativní proces pro přípravu 
národního jaderného programu.
Více informací na: 

baltské Země chtějí jádro

Premiéři Litvy, Lotyšska a Estonska vyjádřili podporu výstavbě 
regionální jaderné elektrárny a přejí si podepsání koncesní smlouvy 
v červnu 2012  s cílem co nejvíce urychlit přípravu projektu její 
výstavby.

Přístup do společného projektu chtějí nechat otevřený i Polsku, které 
kvůli vlastním  jaderným plánům minulý rok od jednání odstoupilo. 
Eston sko plánuje z nové elektrárny využívat instalovaný výkon ve výši 
300  MW, Lotyšsko pak 270  MW.
Více informací na: 

komise a její aktivity v oblasti obchodů 
s cennými papíry

Začátkem března navrhla Evropská komise vytvoření společného 
evropského rámce pro instituce, které odpovídají za vypořádávání 
obchodů s cennými papíry.

Komise má za to, že tento návrh zvýší bezpečnost a účinnost vypo
řádávání těchto obchodů v Evropě. Cílem tohoto opatření je rovněž 
zkrátit vypořádací lhůty a minimalizovat selhání vypořádání. Návrh 
obsahuje níže uvedené hlavní prvky:
 Vypořádací lhůta bude sjednocena a stanovena na maximálně dva 
dny po uzavření transakce.
 Účastníci trhu budou muset předat cenné papíry k určenému dni 
vypořádaní.  
V opačném případě budou postiženy sankcemi.

Polsko rozhodne o stavbě 
jaderné elektrárny do čtyř 
let

Baltské země chtějí jádro

Komise a její aktivity 
v oblasti obchodů 
s cennými papíry

http://biznes.pap.pl/NSE2/en/index/newsInfo/573446,update:_poland_to_make_final_decision_on_nuclear_power_project_within_4_years_-_treasmin
http://www.reuters.com/article/2012/03/08/lithuania-nuclear-idUSL5E8E87BU20120308?type=companyNews
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návrh komise na Zlepšení 
společných účetních pravidel

Evropská komise přijala návrh na účetní 
pravidla, která se týkají emisí skleníkových 
plynů z lesů a zemědělství.

Tato dvě odvětví jsou poslední, která ještě 
neměla v rámci EU společná účetní pravidla. 
Toto navrhované rozhodnutí se v rámci řádného 
legislativního postupu následně předloží Evrop
skému parlamentu a Radě. 
Návrh zavádí pro všechny členské státy po
vinnost přijmout akční plány, ve kterých bude 
určeno, jakým způsobem daný členský stát 
zvýší pohlcování uhlíku a tím sníží emise skle
níkových plynů.
Více informací na: 

vnitrostátní právní předpisy 
8 členských států stále nejsou 
v souladu s pravidly eu

Představitelé států a vlád EU v únoru 2011 
konstatovali nutnost dokončit vnitřní trh 
s energií do roku 2014. Za tímto účelem je po-
třeba včasné a úplné zavedení právních před-
pisů EU o jednotném trhu se zemním plynem 
a elektřinou do vnitrostátních předpisů.

Usnadnění hospodářské soutěže na trzích 
s energiemi je klíčovým faktorem konkurence
schopnosti hospodářství EU jako celku. Efektivní, 
propojený a transparentní evropský trh s energi
emi je klíčovým nástrojem pro zajištění spolehli
vých a cenově dostupných dodávek energie.
Členské státy byly povinny převést do svých 
právních předpisů směrnici o elektřině a směr
nici o zemním plynu, které jsou součástí třetího 
energetického balíčku vydaného 3. 3. 2011. 
Navzdory tomu dodnes Bulharsko, Kypr, Špa
nělsko, Lucembursko, Nizozemí, Rumunsko 
a Slovensko neinformovaly Komisi o vyžado
vaném postupu v transpozici těchto směrnic. 
Estonsko zatím neinformovalo o postupu ve 
věci transpozice směrnice o zemním plynu. 
Komise těmto 8 členským státům zaslala 15 
odůvodněných stanovisek, ve kterých upozor
ňuje státy na povinnost implementovat. Člen
ské státy mají dva měsíce na odpověď; v přípa
dě, že směrnice netransponují, může Komise 
tuto věc postoupit Soudnímu dvoru Evropské 
unie. Řízení EU ve věci porušení se týká přípa
dů neoznámení provedení třetího energetické
ho balíčku. Komise zároveň analyzuje opatření 
oznámená členskými státy, které směrnice 
transponovaly jen částečně, a v následujících 
měsících rozhodne o dalších krocích.
Více informací na: 

 Emitenti a investoři budou muset vést elek
tronický záznam pro prakticky všechny cenné 
papíry a v případě obchodování na burze 
nebo jiném regulovaném trhu, tyto taktéž 
zaregistrovat v centrálním depozitáři cenných 
papírů.
 Centrální depozitáře budou podléhat strikt
ním organizačním požadavkům, požadavkům 
na vedení obchodní činnosti i na obezřetnost. 
Taktéž budou muset získat povolení k činnosti 
od příslušných národních orgánů.
 Povolené depozitáře mohou po udělení 
příslušného oprávnění vykonávat svoji činnost 
i v ostatních členských zemích EU.
 Účastníci trhu si budou moci vybrat ze 
30 centrálních depozitářů v Evropě.

Tento návrh bude v dohledné době předán 
Evropskému parlamentu a Radě k projednání 
a schválení. Výše navrhované nařízení doplní 
evropský regulační rámec pro trhy s cennými 
papíry, který momentálně spočívá na třech 
hlavních prvcích:
1) Obchodování – regulováno směrnicí 
o  trzích finančních nástrojů;
2) Clearing – bude regulováno nařízením 
o  derivátových transakcích;
3) Vypořádávání – tím se zabývá tento návrh.
Více informací na: 

Návrh Komise na zlepšení 
společných účetních 
pravidel

Vnitrostátní právní 
předpisy 8 členských 
států stále nejsou 
v souladu s pravidly EU

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_234_cs.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/181&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/221&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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o čem se mluví

belgická vláda roZhodla o ZmraZení 
cen energií

Belgická vláda přijala v březnu kontroverzní rozhodnutí, které má za cíl 
od 1. dubna do konce roku 2012 zmrazit ceny elektřiny a plynu.

Samotné rozhodnutí vlády vychází ze skutečnosti, že výdaje za 
energie jsou v Belgii ve srovnání s okolními zeměmi výrazně vyšší 
a zatěžují tak spotřebitele, opatření tak svým způsobem spotřebitele 
chrání. 
Kabinet ministrů své rozhodnutí ospravedlňuje vysokou mírou inflace 
v minulém roce a nutností zastavit další zvyšování. Ceny, které 
v roce 2010 a 2011 vzrostly o 17%, zařadily Belgii mezi země s nej
dražší elektřinou a plynem v celé EU. 
Během devíti měsíců má belgická vláda zvážit nový, pro spotře
bitele příznivější způsob výpočtu indexace. Očekává se také, že 
Belgie sníží federální daně, které účty za energie významně za
těžují. V neposlední řadě by měl stát zrušit poplatek za převedení 

smlouvy na jiného poskytovatele, což má umožnit větší hospodář
skou soutěž na trhu s energiemi. 
Reakce Evropské komise k takovému kroku na sebe nenechala 
dlouho čekat. Již nyní je slyšet kritické připomínky k postupu, který 
má velmi netržní charakter. Komise samozřejmě vnímá problémy se 
systémem indexace cen v Belgii. zároveň ale upozorňuje, že tímto 
opatřením belgická vláda ovlivňuje pouze ceny energií, nikoli dalších 
komodit a považuje takový krok za nesystémový a postrádající 
proporcionalitu. Jako zásadní se Komisi totiž jeví především zvýšení 
nejistoty pro investory, jelikož opatření není koherentní s ostatními 
součástmi energetické politiky, ale zároveň i snížení předvídatelnosti 
a jistoty pro spotřebitele.

Belgická vláda rozhodla 
o zmrazení cen energií
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kalendář událostí

17. února otevřela energetická společnost Vattenfall nejmodernější 
evropskou vodíkovou čerpací stanici. Je umístěna v severoněmecké 
metropoli Hamburku a bude sloužit k doplňování alternativního paliva 
pro osobní automobily a městské autobusy. 
Více informací na: 

21. února zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
hodnotící zprávu energetické politiky Dánska. IEA nešetřila na adresu 
nové energetické strategie Kodaně superlativy a vyjádřila přesvědčení, 
že Dánsko je na nejlepší cestě ke splnění ambiciózního plánu vyrábět 
v roce 2020 až 50  % energie z obnovitelných zdrojů. 
Více informací na: 

18.–20. dubna se v dánském Horsensu uskuteční neformální setkání 
ministrů, zodpovědných ve členských státech za energetiku a životní 
prostředí. Více informací na: 

22.–26. dubna hostí turecká Antalya mezinárodní energetický 
a politický kongres s názvem Epol 2012. Akce nabízí bohatý program 
s řadou aktuálních všeobecných energetických témat jako je 
energetická bezpečnost, účinnost či jaderná energetika. 
Více informací na: 

9.–10. května se v londýnském hotelu Copthorne Tara uskuteční 
konference s prostým názvem LNG 2012. Akce bude přínosem pro 
každého, kdo má co do činění se zkapalněným zemním plynem. 
Účastníci se budou ve svých vystoupeních zaměřovat na rozvoj 
odvětví, nové technologie nebo budování infrastruktury LNG. 
Více informací na: 

13.–18. května bude v irském Dublinu probíhat Světový kongres 
vody, klimatu a energie. Akci pořádá Mezinárodní asociace pro vodu 
(IWA). Čtyřdenní konferenci s třiadvaceti tématickými okruhy a řadou 
zajímavých mluvčí bude hostit dublinské kongresové fórum. 
Více informací na: 

Události z energetiky

http://www.vattenfall.com/en/pressreleasedetailhidden.htm?newsid=FDDCD250B12F46C4BD6D9880C652C8FE
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=433
http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings?lang=en
http://www.epolturkey.org/content.asp?c=welcome
http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=5&ref=3704
http://iwa-wcedublin.org/
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evropská komise chce důsledněji prosaZovat implementaci 
právních předpisů eu v oblasti životního prostředí

Evropská komise vydala dne 7. března Sdělení o důslednějším provádění právních předpisů EU v oblasti životního 
prostře dí. Zveřejněné komuniké je snahou Komise o posílení dialogu s národními vládami a dalšími účastníky legislativní-
ho procesu v oblasti přejímání evropské environmentální legislativy do právních řádů členských států, které je často nedo-
statečné, případně v časovém skluzu oproti původním záměrům. 

zmíněné sdělení obsahuje rady a doporučení 
ke zlepšení tohoto stavu, který dle Komise způ
sobuje nejen nedostatečnou ochranu životního 
prostředí, ale v návaznosti na to i zbytečné 
náklady na péči o zdraví obyvatel nebo sanaci 
ekologických škod.

Sdělení klade důraz na důslednou imple-
mentaci ekologické legislativy. Je to v ob-
dobí finanční krize, kterou Evropa prochází, 
vůbec opodstatněné?

Evropská komise zastává názor, že se ochra
na přírody a finanční obezřetnost navzájem 
nevylučují. zdravé životní prostředí je podle 
EK naopak finančně efektivní, protože šetří 
prostředky, které jsou spotřebovávány na péči 
o narušené zdraví obyvatel Unie, případně 
na sanaci ekologických škod, které, alespoň 

Evropská komise chce 
důsledněji prosazovat 
implementaci právních 
předpisů EU v oblasti 
životního prostředí
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Komise si klade za cíl pomoci jednotlivým ze
mím splnit své závazky v této oblasti.

Jedním z klíčových témat Sdělení jsou 
 znalost a povědomí. Čím jsou pro Evrop-
skou komisi tak důležitá?

Povědomí občanů o aktuálním stavu evropské 
ekologické legislativy je podle Evropské komi
se důležité pro jejich důvěru v environmentální 
politiku Unie. Maximální otevřenost umož
ní obyvatelům EU sledovat celý legislativní 
proces a hlídat, zda environmentální zákony 
fungují v praxi a mají pozitivní vliv na jejich 
každodenní život. Otevřenost je ovšem důležitá 
rovněž pro orgány a profesionály, zabývající 
se ochranou životního prostředí, neboť díky ní 
mohou lépe určovat, na jakou konkrétní oblast 
ochrany přírody se mají zaměřit. V tomto bodě 
nelze s Evropskou komisí nesouhlasit, protože 
otevřenost na poli zákonodárném zcela jistě 
přispívá k její větší efektivitě a účelnosti.

z pohledu Evropské komise, vznikají i vinou 
nedostatečné implementace environmentál
ních předpisů do národních legislativ. Komise 
dokládá své tvrzení studií, podle níž dosahují 
náklady vynaložené na celkovou implementa
ci výše 4–5 miliard eur, ale zdravotnictví díky 
ní ušetří v příštích 30 letech podle střízlivých 
odhadů sumu okolo 50 miliard eur.

Proč Komise vypracovala toto Sdělení, 
když se stavu implementace environ-
mentálních zákonů věnuje předchozí 
dokument z roku 2008?

Komise ve svém komentáři k vypracování 
Sdělení upozorňuje, že ačkoliv se oba doku
menty navzájem doplňují, je mezi nimi několik 
rozdílů. Tím hlavním je jejich zaměření. Čtyři 
roky staré Sdělení cílilo na nedostatky a trhli
ny v samotné evropské environmentální legis
lativě. Letošní dokument je naopak namířen 
na její vylepšování na úrovni národních států. 

Jaký je přínos a význam této aktivity 
 Komise?

Ačkoliv nejde o právně závazný dokument, 
jedná se o akt politicky významný. Komise 
jím zaprvé dává najevo důležitost úspěš
nější implementace právních předpisů EU 
 například z toho důvodu, že právní nepře
hlednost a ne jistota neprospívá občanům 
EU ani evropským průmyslovým podnikům, 
což není v době finanční krize příliš pozi
tivní. 
za druhé v dokumentu představuje své 
možné budoucí kroky, které v dané oblasti 
chystá a o kterých je díky tomu možné začít 
diskutovat. V neposlední řadě pak Sdělení 
obsahuje řadu nezávazných, ale podnětných 
nebo alespoň zajímavých návrhů na zlepše
ní situace, v níž se implementace legislativy 
EU v členských státech v současnosti 
nachází.
Více informací na:  nebo na: 

Evropská komise chce 
důsledněji prosazovat 
implementaci právních 
předpisů EU v oblasti 
životního prostředí

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/220&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/159&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs
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