
energetika v eu

3 2008měsíční bulletin Skupiny ČEZ

 energetická politika Evropské unie
Březnová evropská rada

 evropské zajímavosti a zprávy
evropané přikládají životnímu prostředí ústřední význam

 o čem se mluví
„Co Bude dál s třetím energetiCkým Balíčkem?“



Vážení čtenáři,

 úvodník

ČEZ, a. s. 
odbor evropská agenda, Duhová 2/1444, Praha, 140 53 
eu@cez.cz 
Zuzana Krejčiříková | ředitelka odboru evropská agenda | +420 211 042 509 | zuzana.krejcirikova@cez.cz
Dana Dvořáková | +420 211 042 510  | dana.dvorakova01@cez.cz 
Lucie Horová | +420 211 042 704 | lucie.horova@cez.cz 

další měsíc je opět za námi a vy 
dostáváte do rukou nové číslo 
našeho měsíčníku. Již trochu tra-
dičně se i toto číslo zabývá „balíčky“ 
Evropské komise. Diskuse nad 
třetím balíčkem příliš nepostoupily, 
v Evropském parlamentu k němu 
byly předloženy zprávy příslušných 
zpravodajů a mezi 8 členskými 
státy a Evropskou komisí probíhá 
živá debata o tzv. „třetí cestě“. Kli-
maticko-energetický balíček již též 
zná své zpravodaje a na zasedání 
jarní Evropské rady se ukázalo, že 
i v této oblasti nebude přijetí balíčku 
snadné – otázky a námitky ze strany 
členských států se objevují zejména 
v oblastí aukcionování povolenek 
na emise skleníkových plynů v ob-
lasti energetiky. Oblasti EU ETS se 
v tomto čísle týká i rubrika tzv. FAQ, 
jelikož je to právě toto téma, na které 
se často ptáte. Další informace Vám 
přinášíme i v oblasti jaderné ener-
getiky. Blíží se květnové zasedání 
Evropského jaderného fóra v Praze, 
blíží se i další zasedání Skupiny na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpeč-
nost a k jádru jako k podstatnému 
zdroji energetického mixu se také 

častěji vyjadřují i samotné evropské 
instituce. Dozvíte se také, že Evrop-
ský parlament dal zelenou vzniku 
Evropského institutu pro inovace 
a technologie a také podrobněj-
ší informace o návrhu směrnice 
o průmyslových emisích. Pozornost 
věnujeme i dalšímu průběhu šetření 
vedenému Evropskou komisí proti 
společnosti E.ON, jakož i rozsudku 
Evropského soudního dvora ve věci 
společnosti Endesa. Krom toho se 
samozřejmě dozvíte, co je nového na 
poli světové energetiky, co zajíma-
vého se stalo v evropské energe-
tice a mnoho dalších – a doufáme 
i užitečných – informací. S přáním 
příjemného čtení o březnových udá-
lostech v energetice
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 energetická politika Evropské unie

březnoVá eVropská rada

Představitelé členských států se 
13. a 14. března sešli v Bruselu 
na zasedání Evropské rady. Hlav-
ním tématem summitu Evropské 
unie byla především energetika, 
životní prostředí a s těmito dvě-
ma tématy spojené otázky. 

Evropská rada rovněž vzala na 
vědomí zprávu předloženou šé-
fem evropské zahraniční politiky 
Javierem Solanou varující před 
potenciálními bezpečnostními 
problémy vyplývajícími z globálního 
oteplování. Prezidenti a předsedové 
vlád nicméně diskutovali především 
o 20 % cíli snížení emisí v roce 
2020 a o problematice aukcionování 
povolenek na emise skleníkových 
plynů. Proti jednorázovému zave-
dení aukcí v sektoru energetiky od 

roku 2013 vystoupilo na Evropské 
radě hned několik států – Němec-
ko, Polsko, Rumunsko, Slovensko 
a taktéž Česká republika. Evropská 
komise projevila vůli o změně před-
loženého návrhu příslušné směrnice 
diskutovat. Státníci se rovněž shodli 
na tom, že jednání Rady probíha-
jící v úzké spolupráci s Evropským 
parlamentem by měla do konce 
roku 2008 vyústit v dohodu o těchto 
návrzích jakožto uceleném souboru 
opatření tak, aby bylo možné je 
přijmout v průběhu současného le-
gislativního období, nejpozději však 
na začátku roku 2009. Projednáván 
byl i návrh Velké Británie na snížení 
daně z přidané hodnoty pro tzv. 
„zelené“ zboží jako jsou například 
úsporné žárovky. Kromě energe-
tiky byla bodem jednání i stabilita 
finančních trhů, lisabonská strategie 
pro růst a zaměstnanost a tzv. Unie 
pro středomoří. 
Závěry ze zasedání Evropské rady 
jsou k dispozici na  

skupina pro jadernou 
bezpečnost

Komisař pro energetiku Andris 
Piebalgs se na konci února se-
tkal s předsedou Skupiny na vy-
soké úrovni pro jadernou bez-
pečnost a nakládání s jaderným 
odpadem Andrejem Stritarem. 

Na tomto setkání byla diskutována 
jaderná témata, především vytvoření 
jednotných evropských pravidel pro 

oblast jaderné energetiky. Komisař 
Piebalgs podtrhl význam vytvoření 
těchto společných pravidel s tím, že 
Evropská komise očekává, že skupi-
na, ve které zasedají zástupci národ-
ních regulačních úřadů a úřadů pro 
jadernou bezpečnost, bude čerpat ze 
zkušeností na národní úrovni a bude 
identifikovat oblasti, kde je možno 
skrze společné evropské standardy 
zvýšit jadernou bezpečnost a posílit 
veřejnou důvěru v jádro. Skupina 
byla založena v polovině minulé-
ho roku a 21. dubna 2008 se bude 
konat již její třetí setkání, na kterém 
by měla být především stanovena 
působnost tří vytvořených podskupin, 
které se budou zabývat bezpečností 
jaderných zařízení, nakládáním s ra-
dioaktivním odpadem, komunikací 
a transparentností. 
Více na  

obsah        energetika v Evropě a ve světě    FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/CS/ec/99416.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/270


 energetická politika Evropské unie

eVropský institut pro 
inoVace a technologie

Poté, co výbor Evropského 
parlamentu pro energetiku 
v únoru 2008 schválil společné 
stanovisko Rady k Evropskému 
institutu pro inovace 
a technologie, podpořili poslanci 
11. března vznik institutu 
i v plénu. 

Příslušný zpravodaj Reino Paa-
silinna označil kompromis mezi 
Radou a Parlamentem za „úspěch 
pro Parlament“ neboť „zdůrazňuje 
roli inovací“. Jakmile bude činnost 
institutu zahájena, mají vzniknout 
první „znalostní a inovační komunity“ 
(partnerství mezi výzkumnými ústa-

vy, vysokými školami, soukromými 
firmami a dalšími subjekty, které se 
mají podílet na převodu výsled-
ků výzkumu do praxe) zaměřené 
na klimatické změny, obnovitelné 
energie a další generaci technologií. 
Přestože mezi hlavní oblasti zájmu 
nového institutu mají patřit zejména 
ekologické technologie, poslanci 
z frakce Zelených hlasovali proti ná-
vrhu. Označili plány za příliš „bom-
bastické“. Podle původního návrhu 
Komise měl mít institut k dispozici 
2,3 miliardy eur na vytvoření šesti 
znalostních a inovačních komunit. 
Kompromisní návrh však nakonec 
počítá s vytvořením jen 2 či 3 komu-
nit, neboť rozpočet dosahuje pouze 
308 milionů eur. Institut nemá mít 
podobu univerzity s jediným sídlem. 
Měla by jej tvořit spíše virtuální síť 
univerzit, firem a dalších subjektů, 
které budou součástí znalostních 
a inovačních komunit. 
Více informací na  

klimaticko-energetický 
balíček

Legislativní návrhy tzv. environ-
mentálního balíčku, který Evrop-
ská komise představila 23. ledna 
2008, jsou projednávány v rámci 
tzv. spolurozhodovací procedury. 
To znamená, že Rada EU i Evrop-
ský parlament mají rovnocennou 
roli v rozhodování o konečné po-
době právních předpisů a pro je-
jich schválení musí být dosaženo 
shody mezi oběma institucemi. 

V polovině února se Evropský parla-
ment dohodl na rozdělení „zpravo-
dajství“ k jednotlivým návrhům – od-
povědnost bude rozdělena mezi pět 
hlavních politických skupin. Odpo-
vědným výborem pro revizi směrni-
ce o emisním obchodování (EU ETS 
směrnice) je Výbor pro životní pro-
středí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (ENVI výbor). Zpravodaj-
kou pro tento návrh je irská poslanky-
ně Avril Doyle zastupující křesťanské 
a evropské demokraty (EPP-ED, sku-
pinu pravého středu v EP). Výbor se 
bude návrhem zabývat ve spoluprá-
ci s dalšími výbory Evropského par-
lamentu, od kterých si vyžádal sta-

novisko (INTA,ECON,ITRE a REGI). 
Hlavním výborem pro projednávání 
návrhu směrnice o využívání obnovi-
telných zdrojů energie (OZE směrni-
ce) je Výbor pro energetiku (ITRE). 
Zpravodajem je zástupce skupiny ze-
lených, Lucemburčan Claude Turmes. 
Návrh směrnice o separaci a ukládání 
CO2 (CCS směrnice) bude projedná-
ván v ENVI výboru. Zpravodajem ná-
vrhu byl jmenován britský liberál Chris 
Davies (ALDE, skupina Aliance liberá-
lů a demokratů). Socialisté (PSE, sku-
pina sociálních demokratů) budou řídit 
projednávání návrhu nařízení o emi-
sích CO2 z automobilů. Zpravodajem 
byl jmenován Guido Sacconi, předse-
da dočasného výboru pro klimatickou 
změnu; odpovědným výborem je ENVI 
výbor. Návrh nařízení byl Evropskou 
Komisí předložen již v prosinci 2007. 
Bude ale pravděpodobně projednáván 
jako jedna ze součástí balíčku opatře-
ní ke snížení emisí skleníkových ply-
nů. Návrh rozhodnutí o sdílení závaz-
ku ke snížení emisí CO2 mimo ETS 
sektor bude rovněž projednáván v EN-
VI výboru. Zpravodajkou byla jmeno-
vána finská poslankyně Satu Hassi, 
zastupující skupinu strany zelených. 
Více informací a texty jednotlivých ná-
vrhů předpisů jsou k dispozici na  

obsah        energetika v Evropě a ve světě    FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://ec.europa.eu/eit/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/energy-package�2008/index_en.htm
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italská podpora bionaftě

Evropská komise povolila na 
základě pravidel Smlouvy o ES 
o státních podporách italský 
systém úlev na dani za účelem 
podpory výroby a používání 
bionafty. 

Italské opatření mění a prodlužuje 
již dříve schválené schéma podpory 
a Komise jej považuje za slučitelné 
se společným trhem. Komisařka 
pro hospodářskou soutěž Neelie 
Kroesová v této souvislosti řekla: 
„Ráda schvaluji podporu, která pod-
poruje bionaftu, aniž by nadměrně 
kompenzovala dodavatele. Itálie je 
nyní o krok dál v cestě plnění cílů 
EU v oblasti využívání obnovitelných 
zdrojů v dopravě.“ Podle italské-

ho schématu by se na 250 000 
tun bionafty ročně měla vztahovat 
spotřební daň ve výši 20 % sazby 
aplikované na naftu používanou jako 
motorové palivo. Jakýkoliv producent 
bionafty v EU by měl mít nárok na 
toto snížení spotřební daně. Kvóta 
20 % má být přitom mezi producen-
ty rozdělena poměrně podle jejich 
současné produkce. Rozpočet plá-
novaný na příslušné snížení daně na 
čtyři roky (2007–2010) je odhadován 
na 384 milionů eur. Evropská komise 
obecně podporuje schémata podpor 
pro biopaliva, u kterých může být 
prokázáno, že podpora nepřevy-
šuje rozdíl mezi výrobními náklady 
(včetně běžné marže) a tržní cenou 
odpovídajícího paliva. Tato metoda 
má zabránit nadměrné kompenzaci 
producentů.

komisař Vítá dohodu 
o účinnosti

Komisař pro energetiku Andris 
Piebalgs uvítal deklaraci 
Asociace předních evropských 
maloobchodníků, která má za 
cíl snížit energetickou spotřebu 
nejméně o 20 % na m2 do roku 
2020. 

„Závazek EU zmírnit dopad klimatic-
ké změny se netýká pouze národ-

ních vlád. Pokud chceme uspět, zá-
vazek snížit emise CO2 musí přijmout 
veřejnost i obchodníci,“ deklaroval 
komisař Piebalgs. Živnostníci jsou 
klíčovými hráči v dosažení ambi-
ciózních cílů EU v oblasti snížení 
skleníkových plynů. Rozhodnutí živ-
nostníků snížit jejich uhlíkovou stopu 
a informovat zákazníky o výrobcích 
šetrných k přírodě je Komisí vítáno. 
Komise bude ráda, pokud se přidají 
i další subjekty. 
Více na  

obsah        energetika v Evropě a ve světě    FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/410&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 energetika v Evropě a ve světě

irán a ŠVýcarsko podepsaly 
dohodu o plynu

Podpis smlouvy oznámil íránský 
ministr zahraničí Manušér Muta-
kí na tiskové konferenci ve Švý-
carsku. 

Vzhledem k současnému postoji 
světa k Íránu je podpis kontraktu po-
měrně unikátní záležitostí. Finanční 
aspekty smlouvy však nebyly zve-
řejněny. Íránská státní plynárenská 
společnost se zavázala k dodávce 
5,5 mld. m3 zemního plynu každý 
rok, přičemž dodávky by měly začít 
v roce 2011. Švýcarská ministryně 

zahraničí Calmy-Reyová ujistila, že 
kontrakt není v rozporu s rezolucí 
Rädy bezpečnosti OSN. Zemní plyn 
bude proudit do jedné z elektráren 
společnosti EGL Laufenburg v Itálii. 
Švýcarsko, jako země závislá na 
dodávkách energetických surovin, již 
dříve oznámilo, že Evropa by neměla 
být vázána jen s jedním dodavate-
lem surovin a tímto kontraktem svá 
slova uvedlo do praxe. Budoucnost 
kontraktu nyní závisí zejména na 
předpokládaném vybudování Trans-
jadranského ropovodu a v neposled-
ní řadě na schopnosti Íránu smlouvu 
dodržet. 
Více na adrese  

eu VyzVala gazprom 
a ukrajinu k objasnění 
situace s plynem

Unie vyzvala obě strany spo-
ru o dodávky plynu k vyjasnění 
svých vztahů po dalším přerušení 
dodávek na Ukrajinu. 

Rusko a Ukrajina se na začát-
ku března dohodly na obnovení 
dodávek, čímž zabránily hrozícímu 
přerušení toku energie do západní 
Evropy. Gazprom vysvětloval omeze-
ní dodávek nesplacenými ukrajinský-
mi dluhy z minulosti. I přes dosažení 
rámcové dohody řeší obě strany ješ-
tě mnoho detailů smlouvy. Experti ze 
zemí sedmadvacítky upozornili, že 
současné problémy potvrzují důleži-
tost sjednocení energetické politiky 
EU. Stejný postoj zaujali i předsta-
vitelé Unie. Opakující se problémy 
také znovu nastolily otázku ,,efektivní 
solidarity“ uvnitř Společenství. Přes 
Ukrajinu totiž proudí 80  % celkového 
vývozu energetických zdrojů z Ruska 
a ukrajinská cesta přímo zásobuje 
mnoho zemí. 
Více na  

boom obnoVitelných 
zdrojů oteVře trh se 
solárními inVertory

Invertory jakožto nepostrada-
telná součást fotovoltaických 
energetických systémů slouží 
k přeměně stejnosměrného prou-
du vytvářeného fotovoltaickými 
 moduly ze slunečního záření na 
střídavý proud pro systémy napo-
jené na elektrickou síť. 

Často se používají na lodích, v kara-
vanech a na odlehlých místech, kde 
se vyžaduje síťový přívod; typické 
použití zahrnuje počítače, televize 
nebo elektrické nářadí. Solární inver-
tory mají mnoho výhod, především 
pak jednoduchost svého využití 
v městském prostředí. Největším 
výrobcem a zároveň uživatelem 
invertorů je Německo. Jejich obliba 
ovšem stoupá ve většině evropských 
zemí a experti předpokládají, že 
se současným rychlým rozvojem 
využívání energie z obnovitelných 
zdrojů v EU poptávka po nich prudce 
vzroste. Na evropském trhu se tak 
otevře příležitost pro stávající i nové 
výrobce těchto zařízení. 
Více na  

obsah    energetická politika EU        FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    
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emise co2 V číně  
stoupají

Podle analytiků z Kalifornské 
Univerzity hodnoty emisí v Číně 
výrazně překročí původní předpo-
klady a zkomplikují tak plán boje 
s klimatickými změnami. 

Univerzitní ekonomové uvedli, že Čí-
na nedodrží plánovaný nárůst emisí 
v rozmezí 2,5–5  % za rok. Skuteč-
ný nárůst bude činit až 11  %, což 
představuje vyšší hodnoty než Velká 
Británie a Německo dohromady. Jed-

ním z problémů je fakt, že od roku 
2000 postupně předává centrální 
vláda v Číně zodpovědnost za stav-
by elektráren vládám regionálním. 
Provincie ovšem nemají dostatek 
prostředků na stavbu moderních, 
ekologických typů elektráren. Nej-
horší situace je v chudých oblastech 
centrální Číny. Je zřejmé, že bude 
nutné vytvořit tlak na Čínu a ostatní 
rychle se rozvíjející země vedoucí ke 
snížení produkce skleníkových plynů 
a přivést tyto země ke společným 
projektům na ochranu klimatu. 
Více na  

japonsko sníží emise o 11 % 
do roku 2020

Podle ministerské studie může 
Japonsko snížit skleníkové 
emise o 11 % do roku 2020 
oproti roku 2005, což je hluboko 
pod cílem navrhovaným OSN 
a EU.

Japonsko by dosáhlo tohoto sníže-
ní reorganizací energetických dodá-
vek zahrnujících instalaci solárních 
panelů na 70 % nově postavených 
domů a skokovým zvýšením pro-
dukce jaderné energie z nynějších 
30 % na 45 %, jakož i vylepšením 
samozásobování palivem. Studie 
říká, že opatření by snížila japon-
ské emise na 1,214 mld metrických 
tun CO2 v roce 2020, pokles téměř 
o 11 % z 1,359 mld. metrických tun 
v roce 2005. Náklady tohoto sníže-
ní se odhadují na více než 500 mld. 
USD. Japonských odhad celkových 
emisí v r. 2020 by byl 4 % pod 
úrovní roku 1990, což byl výchozí 
rok pro Kjótský protokol. To je ale 
pouze malé snížení oproti plánům 
EU. Yvo de Boer, šéf klimatických 
změn pro OSN, chce rozšířit nebo 
nahradit Kjótský protokol po roce 

2012. Na setkání skupiny G8 v čer-
venci v Japonsku plánuje přimět 
vyspělé státy, aby přijaly cíl snížit 
emise o 25–40 % do roku 2020 
oproti základnímu roku 1990. 
Více na  

 energetika v Evropě a ve světě
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australské poVolenky by 
měly být aukcionoVány

Australský uhlík by měl být auk-
cionován, říká vládní poradce 
Gernaut. Australští farmáři, hor-
níci a výrobci elektrické energie 
by měly získávat povolenky na 
emise od roku 2010 v aukci. 

Ross Gernaut, vládní poradce 
pro klima, řekl:“Ať jsou povolenky 
alokovány zdarma nebo nakupo-
vány v aukcích, cenový dopad na 
domácnosti bude stejný.“ Doporu-
čení je velkým posunem od plánů 
předchozí vlády konzervativců, která 
loni v červnu doporučila zavést 
volné povolenky pro uhelný trh. 
Vloni v listopadu se dostala k moci 
středolevá strana Labour a záhy 
podepsala Kjótský protokol týkající 
se klimatických změn, který stano-
vuje závazné limity skleníkových 
plynů pro bohaté státy. Vládní strana 
slíbila zavést plán obchodování 
s povolenkami do roku 2010 a dát 
firmám finanční stimul, aby snížily 
znečištění ovzduší. Firmy, kterým se 
to podaří, mohou následně prodat 
své povolenky větším znečišťova-
telům. Austrálie je zodpovědná za 

zhruba 1,2 % světových emisí, ale 
zůstává jedním z největším zne-
čišťovatelů na obyvatele z důvodu 
národní závislosti na uhlí. Je největ-
ším vývozcem uhlí a 80 % elektrické 
energie je vyrobeno v uhelných 
elektrárnách. Poradce Gernaut 
rovněž řekl, že peníze získané 
z aukcí s povolenkami by mohly být 
využity na kompenzaci vysokých 
účtů lidí za elektřinu a také by mohly 
pomoci firmám investovat do nových 
technologií. Gernautovo doporučení 
bude projednáváno vládou. Vládá 
oznámí detailní schéma obchodová-
ní později v letošním roce. Již dříve 
nezávislý Klimatický institut prohlásil, 
že vláda by mohla získat více než 
18 mld. USD z prodeje povolenek 
do roku 2020, které by mohly být 
použity na pomoc chudým lidem za-
platit účty za dražší energii. Skupina 
australského průmyslu vyzývá vládu, 
aby snížila daň z příjmu právnických 
osob z 30 % na 25 % a tím pomohla 
kompenzovat náklady na snižování 
uhlíkových emisí. 
Více viz  

rozhoVory o klimatické 
změně V bangkoku

V rámci konference smluvních 
stran rámcové úmluvy o změ-
ně klimatu a jednání smluvních 
stran Kjótského protokolu (COP/
MOP13) na Bali v prosinci 2007 
byla odsouhlasena tzv. cestovní 
mapa k posílení opatření na mezi-
národní úrovni v oblasti klimatic-
ké změny a k zajištění efektivní 
a udržitelné implementace rám-
cové úmluvy o změně klimatu. 

Nadcházející jednání v Bangkoku 
(31. 3.–4. 4. 2008) je první ze série pří-
pravných jednání s cílem dosáhnout 
shody o podobě nové mezinárodní 
smlouvy nahrazující Kjótský protokol 
na 15. zasedání COP/MOP15 v Koda-
ni v roce 2009. Jde o první zasedání 
ad-hoc pracovní skupiny pro dlouho-
dobou spolupráci v rámci Úmluvy (AW-
G-LCA1) a první část pátého zasedání 
ad-hoc pracovní skupiny zabývající se 
dalšími závazky pro země přílohy I Kjót-
ského protokolu (AWG-KP5). AWG-L-
CA1 skupina byla ustavena jako pod-
půrný orgán Úmluvy rozhodnutím 1/
CP.13. Svou činnost by měla ukončit za 
rok a její hlavní náplní je zajištění pro-
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cesu efektivní a udržitelné implementa-
ce Úmluvy prostřednictvím dlouhodo-
bé spolupráce v časovém horizontu do 
roku 2012 a dále. Pro rozšířenou spo-
lupráci byly identifikovány čtyři oblas-
ti: zmírňování dopadů změny klimatu, 
adaptace, technologie a financová-
ní, přičemž rozšířená opatření v oblasti 
technologií a financování mají podpořit 
a umožnit mitigační a adaptační opatře-
ní. Další zasedání skupiny je plánováno 
v rámci 28. zasedání SBSTA (Subsidia-
ry Body for Scientific and Technological 
Advice) v Bonnu v červnu a dále na pře-
lomu srpna a září 2008. AWG-KP5 sku-
pina se na svém pátém zasedání bude 
zabývat analýzou způsobů dosažení re-
dukčních cílů a potenciálem pro zvýšení 
jejich účinnosti, a tím i zvýšeným přispě-
ním k udržitelnému rozvoji, konkrétně 
v následujících oblastech: a) emisní ob-
chodování a projektové mechanismy, b) 
využití krajiny, změny ve využití krajiny 
a lesnictví), c) skleníkové plyny, sektory 
a kategorie zdrojů a d) možné přístupy 
stanovování sektorových cílů. Dalším 
tématem jednání budou relevantní me-
todologie pro odhady antropogenních 
emisí a potenciál ke globálnímu otep-
lování Země. Zasedání AWG-KP5 bu-
de pokračovat v rámci zasedání SBSTA 
v Bonnu v červnu 2008.
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směrniCe o oBChodování s povolenkami na emise 
skleníkovýCh plynů  
Jedním z aktuálních témat, ohledně kterého vyvstává celá řada otázek, je návrh novely 
směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (tzv. EU ETS směrnice). 
Proto Vám přinášíme odpovědi na základní otázky v této oblasti.

pokles emisí v rámci ETS o 21 % 
v 2020 oproti úrovni 2005.

Jak dlouhé bude třetí obchodovací 
období?
Třetí obchodovací období by mělo 
být osmileté – od 2013 do 2020.

Jakou formou se budou povolenky 
přidělovat jednotlivým zařízením?
Hlavním alokačním principem by 
měla být aukce – zařízení si budou 
muset povolenky koupit, nedostanou 
je přiděleny zdarma, jako tomu bylo 
v prvním a druhém obchodovacím 
období. Pro sektor energetiky a CCS 
zařízení se navrhuje 100 % aukce již 
od roku 2013, pro ostatní sektory by 
měl podíl aukce narůstat postupně 
(z 20 % v roce 2013 do 100 % v roce 
2020). Nicméně právě 100 % aukci-
onování povolenek pro sektor ener-
getiky je předmětem diskuse mezi 

členskými státy a je možné, že návrh 
směrnice v této oblasti dozná změn. 
Členské státy by měly dostat množ-
ství povolenek pro aukce přiděleno 
z 90 % na základě jejich emisí v roce 
2005, z 10 % potom dle tzv. principu 
solidarity a růstu – tj. země s větším 
potenciálem růstu by měly dostat 
povolenek pro aukce o něco více.

Budou členské státy pro třetí ob-
dobí připravovat národní alokační 
plány (NAP3)?
Vzhledem k nastavení capu a systému 
přidělování povolenek by členské státy 
dle návrhu neměly mít povinnost při-
pravovat národní alokační plány jako 
dosud; členské státy by měly mít ale 
povinnost předložit seznam zařízení 
spadajících do ETS včetně množství 
povolenek, které tato zařízení dostala 
zdarma (v případech, kdy se nejedná 
o zařízení v sektoru energetiky).

 FAQ

Co znamená nastavení „capu“ na 
EU úrovni?
Celkové množství povolenek by mě-
lo být stanoveno Evropskou komisí 
podle transparentního principu – na 
základě průměrné roční alokace jed-
notlivých členských států v národních 
alokačních plánech pro druhé obcho-
dovací období (NAP2); toto množství 
by se mělo snižovat dle lineárního 
faktoru 1,74 %; cílem by měl být pod-
le návrhu příslušné směrnice celkový 
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Šetření V sektoru 
energetiky

Komise přivítala návrh E.ON 
v rámci šetření, které vůči této 
společnosti v minulosti zahájila. 

E.ON směrem k Evropské komisi 
komunikoval návrh, že se zaváže 
k prodeji své přenosové sítě provo-
zovateli, který nebude mít žádnou 
účast na výrobě anebo dodáv-
kách elektrické energie, a prodat 
4800  MW výrobní kapacity svým 
konkurentům. Evropská komise 
oznámila, že návrhy německé 

společnosti přezkoumá a násled-
ně přijme rozhodnutí podle článku 
9 nařízení 1/2003. Podle tohoto 
článku by se následně závazky 
společnosti staly právně závaznými 
a vymahatelnými. Komise vedla 
několik šetření proti energetickým 
firmám v důsledku šetření v sektoru 
energetiky. Mimo jiné ve dvou přípa-
dech proti společnosti E.ON. Proto 
nyní přivítala navržené závazky 
v rozsahu, v němž by mohly odstra-
nit podezření a obavy, které vůči 
společnosti E.ON pojala. V dalším 
případě šetření Komise rozhodla, že 
Řecko porušilo pravidla hospodář-
ské soutěže tím, že poskytlo státní 
energetické společnosti PPC téměř 
výlučný přístup ke zdrojům lignitu. 
Na základě článků 82 a 86 Smlouvy 
Komise Řecku uložila, aby přijalo 
opatření zajišťující dostatečný pří-
stup k lignitu“ konkurentům PPC.

esd projednal případ 
Španělské fúze

Evropský soudní dvůr rozhodl 
v neprospěch španělského ener-
getického regulátora, který dří-
ve zablokoval pokus německého 
E.ONu převzít španělskou společ-
nost Endesa. 

„Španělsko selhalo při plnění povin-
ností vyplývajících z komunitárního 
práva,“ konstatoval Evropský soudní 
dvůr 6. března ve svém tiskovém 
prohlášení. Prohlášení bylo vydáno 
s ohledem na zamítnutí CNE odvo-
lat jisté podmínky fúze uložené ně-

meckému E.ONu v období jeho na-
bídky na převzetí španělské Endesy. 
CNE ignoroval varování a požadav-
ky Evropské komise na odstranění 
omezujících podmínek spojených 
s fúzí. Komise tedy předala případ 
Evropskému soudnímu dvoru. E.ON 
nakonec stáhnul svou nabídku 
z důvodu obav z investorských ztrát 
a „nepředvídatelných soudních 
sporů.“ Podle ESD vypršení lhůty 
nabídky nezbavuje CNE závazků 
odstranit regulační překážky, jež 
brání jiným než španělským firmám 
podávat nabídky na převzetí.
Více na 

 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU
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návrh směrniCe o průmyslovýCh emisíCh
V prosinci minulého roku byl Evropskou komisí schválen návrh směrnice o průmyslových 
emisích. 

emisí těkavých organických látek 
při používání organických roz-
pouštědel v některých zařízeních 
a tři tzv. TiO2 směrnice týkající se 
různých aspektů nakládání a pou-
žívání oxidu titaničitého). Cílem je 
zlepšení implementace nejlepších 
dostupných technologií (tzv. BATs), 
odstranění nadbytečné administra-
tivní zátěže, která snižuje pozitivní 
efekt na ochranu životního prostře-
dí, úprava současných limitů pro 
spalovací zařízení spadající pod 
IPPC směrnici tak, aby bylo dosa-
ženo cílů stanovených tématický-
mi strategiemi (zejména strategií 
k ochraně ovzduší), zavedení 
minimálních opatření týkajících 
se inspekcí, revize integrovaných 
povolení a reportingových povin-
ností a rozšíření IPPC směrnice 
o další aktivity (spalovací zařízení 
o výkonu 20–50MW, ochrana dřeva 
a dřevěných výrobků a výroba 
dřevěných panelů). Nad rámec 
současného návrhu se Komise 
bude nadále zabývat možností za-

vedení schématu pro obchodování 
u emisí SO2 a NOX. Projednávání 
návrhu v Radě EU bude zahájeno 
ve druhé polovině slovinského 
předsednictví. Hlavní část projed-
návání je plánována na následující 
francouzské předsednictví, jehož 
ambicí je i dosažení shody s Ev-
ropským parlamentem a uzavření 
návrhu v rámci prvního čtení, tj. do 
konce tohoto roku. Z hlediska 
dopadů na průmyslové podniky se 
jako potenciálně nejkomplikova-
nější jeví dosažení navrhovaných 
limitů pro SO2, NOX a prachové 
částice pro spalovací zařízení 
o tepelném příkonu vyšším než 
300MWth pro zařízení, která obdr-
ží povolení nebo o něj zažádají po 
roce 2016. 
Podrobnější informace a text 
 návrhu směrnice jsou k dispozici 
na  

eVropané přikládají 
žiVotnímu prostředí Velký 
Význam

Přes dvě třetiny Evropanů prefe-
rují, aby rozhodnutí v oblasti ži-
votního prostředí byla přijímána 
na evropské úrovni – vyplývá to 
z průzkumu Eurobarometru. 

Výsledky průzkumu ukazují, že Evro-
pané jsou si vědomi úlohy, kterou má 
životní prostředí v dnešní době. Více 
než 95 % občanů EU se domnívá, že 
životní prostředí ovlivňuje kvalitu jejich 
života a že ochrana životního prostředí 
hraje významnou rolu. Mezi hlavními 
problémy v dnešní době z hlediska 
životního prostředí občané řadí změnu 
klimatu, znečištění vod a ovzduší, 
lidmi způsobené katastrofy a použí-
vání chemických látek ve výrobcích 
každodenního použití. Komisař pro 
životní prostředí Stavros Dimas v této 
souvislosti prohlásil, „většina Evropanů 
říká, že by EU měla dělat víc v oblasti 
životního prostředí a že by EU měla 
pomoci třetím zemím v oblasti zlep-
šování ochrany životního prostředí.“ 
Průzkum rovněž ukázal, že čím dál tím 
více obyvatel EU se zajímá o biopotra-
viny a tzv. zelené produkty.

Směrnice je navržena na zákla-
dě podrobné analýzy současné 
situace v oblasti průmyslových 
emisí a na základě výsledků revize 
stávající směrnice 96/61/ES o in-
tegrované prevenci a omezování 
emisí (IPPC směrnice). Představu-
je zejména revizi a „recast“ IPPC 
směrnice a zjednodušení a při-
pojení dalších šesti sektorových 
směrnic (LCP směrnice 2001/80/
ES o omezování emisí některých 
znečišťujících látek z velkých 
spalovacích zařízeních, směrnice 
2000/76/ES o spalování odpadu, 
směrnice 99/13/ES o omezování 
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kaczynski ohrožují 
ratifikaci lisabonské 
smlouVy

Polská opozice vedená bývalým 
premiérem Jaroslavem 
Kaczynskim pohrozila, že 
neschválí Lisabonskou smlouvu 
v Parlamentu, dokud smlouva 
nebude obsahovat právní záruky 
na zachování suverenity Polska. 

Dle Kaczynského, který v minulosti 
získal reputaci vyvolávače nepokojů, 
co se týče evropských záležitostí, 
by smlouva měla opětovně potvrdit 
mechanismus umožňující členským 
zemím blokovat některá rozhodnutí 
EU stejně jako možnost neúčastnit 
se některých rozhodnutí, jmeno-
vitě si chce Polsko zajistit výjimku 

při uplatňování Charty základních 
práv. Dokument o právech občanů 
je konzervativními polskými kruhy 
brán jako zadní vrátka k povolení 
interupce a zavedení eutanázie. 
„Bylo zapotřebí speciálního dodatku 
ke smlouvě, aby u nás nebyly za-
vedeny homosexuální sňatky a aby 
byla zachována vlastnická práva 
Polákům na území, která byla zaba-
vena Němcům po II. světové válce,“ 
uvedl Kaczynski pro Financial Times. 
Kaczynského dvojče Prezident Lech 
Kaczynski podpořil stanovisko strany 
svého bratra. Je přitom potřeba, aby 
prezident dal konečný souhlas ke 
schválení Lisabonské smlouvy. Ně-
která polská média hlásí, že pokud 
parlament Lisabonskou smlouvu 
neratifikuje, premiér Tusk vyhlásí 
veřejné referendum ke smlouvě. 
Referendum je doposud plánováno 
jen Irskem. 
Více na  

eu ponechá doVozní clo na 
žároVky z číny

Evropská komise se rozhodla 
ponechat po dobu dalších 12ti 
měsíců dovozní clo na úsporné 
žárovky vyrobené v Číně. 

Komise tak rozhodla, přestože 
pouze jeden ze čtyř evropských vý-
robců úsporných žárovek, německá 
společnost Osram, požádala o pro-
dloužení doby pro přizpůsobení. Cla, 
jež mají zabránit levným čínským 
dovozům vstoupit do Evropy, mohou 
navyšovat cenu žárovek až o 66 %. 
Nyní je zapotřebí, aby prodloužení 
uvaleného cla podpořila většina 
členských států EU. Členské státy 
mají jeden měsíc na to, aby se roz-

hodly. Mluvčí Komise řekl, že bylo 
nutné prodloužit antidumpingové po-
platky, aby evropští výrobci žárovek 
měli dostatek času se přizpůsobit. 
Konkurenti společnosti Osram včet-
ně holandské společnosti Philips, 
která již vyrábí žárovky v Číně, však 
chtěli celní povinnost zrušit. Světový 
fond na ochranu přírody prohlásil, že 
Komise ukazuje „vážný rozpor“ pro-
dloužením dovozních cel a domlou-
váním spotřebitelům, že je nutné 
šetřit energií.
Výměna starých žárovek za nové 
a úsporné je dlouhodobě doporučo-
vána jako jeden z možných způsobů, 
jak snížit spotřebu energie. Envi-
romentalisté říkají, že této výměny 
by mohlo být lépe dosaženo, pokud 
by se cla zrušila a lidé by si mohli 
koupit úsporné žárovky za nižší 
cenu. Evropský komisař pro obchod 
Peter Mandelson řekl:“ Tento případ 
opět ukázal složitost antidumpingo-
vých pravidel ve světové ekonomice.“ 
V Evropě se vyrábí méně než 20 % 
úsporných žárovek, více než dvě 
třetiny těchto žárovek je dováženo 
z Číny. 
Více na  

 evropské zajímavosti a zprávy
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26. února Francie a Německo 
varovaly, že plán EU na snížení emisí 
skleníkových plynů povede k velkým 
problémům na evropském trhu práce.

28. února EU pochválila firmu 
E.ON za překvapivou nabídku na 
odprodání přenosové sítě německé 
společnosti. 
Více na  

6. března oznámily zdroje z Komi-
se, že klíčovým tématem návštěvy 
předsedy EK Barrosa v Číně bude 
boj s klimatickými změnami. Barroso 
navštíví čínského premiéra na konci 
dubna. 
Více na  

15. března oznámilo Německo, 
že bude žádat o vyjmutí některých 
průmyslových odvětví z evropského 
plánu na boj s klimatem. Argumentu-
je udržením konkurenceschopnosti 
vůči konkurentům z USA a Dálného 
východu. 
Více na  

10.–13. dubna se v Aténách se 
uskuteční druhý ročník veletrhu 
EnergyReS08. Akci pořádá pod zá-
štitou několika řeckých ministerstev 
společnost High Technology Expo 
v prostorách bývalého mezinárodního 
letiště. Veletrh je zaměřen na energii 
z obnovitelných zdrojů. 
Více na  

15.–16. dubna se v bruselském 
hotelu Marriott koná mezinárodní 
konference ENA2008. Pořadatelem 
je asociace FORATOM. Hlavním té-
matem akce jsou perspektivy využití 
jaderné energie. 
Podrobnosti o akci na  

17.–20. dubna hostí litevský Vilnius 
konferenci EnerBalt2008. V Siemens 
centru se uskuteční přednášky na 
téma využití obnovitelné energie. 
Podrobnosti na  
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„Co Bude dál s třetím energetiCkým Balíčkem?“
Minulý rok v lednu zveřejnila Evropská komise tzv. lednový balíček, tedy soubor akčních dokumentů, plánů a programů, ve 
kterém oznámila své záměry v sektoru energetiky. Ústředním tématem diskusí se již v této době stal vlastnický unbundling 
avizovaný jak na úrovni přenosu, tak na úrovni distribuce. Evropská jarní rada plány Komise potvrdila, ale právě onu spornou 
otázku – vlastnické oddělení sítí – omezila pouze na úroveň přenosu. 

vlastnického oddělení sítí se kromě 
vlastní varianty unbundlingu a al-
ternativní varianty tzv. ISO objevila 
varianta třetí představená Evropské 
komisi jako třetí cesta 8 členskými 
státy. Tato varianta spočívá v „pou-
ze“ tzv. efektivním unbundlingu a je 
v podstatě prohloubením stávajících 
povinností ve směrnici 2003/54. 
I z toho důvodu nebyla tato varianta 
Evropskou komisí ohodnocena 
příliš pozitivně a jednání se dostala 
do tak trochu patové situace – va-
riant je na stole spousta, ale ani 
jedna nemá dostatečnou politickou 
podporu. Do této situace byl v lednu 
tohoto roku publikován klimaticko-
energetický balíček – tedy série 
návrhů směrnic majících naplnit cíle 
20–20–20 do roku 2020. Balíček 
tedy opět velmi ambiciózní. A teď 
trochu konkrétně – co budou zna-
menat balíčky pro energetické spo-
lečnosti, budou-li přijaty v nezmě-

něné podobě? Zaprvé, bude muset 
dojít k vlastnickému oddělení přeno-
sových sítí, zadruhé společnosti 
budou muset zveřejňovat a uscho-
vávat větší množství údajů a též se 
v určitých záležitostech zodpovídat 
Evropské regulační agentuře. Krom 
budou muset vyrábět více elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů 
a pro emise CO2 si budou povinny 
kupovat povolenky na emise skle-
níkových plynů. Do budoucna též 
budou muset počítat se zaváděním 
technologie separace a ukládání 
uhlíku v praxi. Zkráceně řečeno, 
pozornost bude věnována novým 
povinnostem, dosahování nových 
cílů, ale na jednu oblast se přitom 
trochu zapomíná – na investice do 
nové výstavby a tedy zabezpečení 
vyrovnaného energetického mixu 
v rámci Evropské unie a zajištění 
energetické bezpečnosti EU. Nebu-
dou právě finanční prostředky, za 

které budou kupovány povolenky, 
scházet v rámci výstavby nových 
zdrojů? Jak bude postupovat vývoj 
nových technologií, když budou pro-
středky směřovány do jiných oblas-
tí? A neukáže se následně, že ony 
cíle 20–20–20 do roku 2020 nejsou 
reálné? Nebude ale již konkuren-
ceschopnost evropského průmyslu 
příliš oslabena a nebude EU ve své 
snaze osamocená? To jsou otázky, 
na které by měla být dána odpověď 
ještě před přijetím obou balíčků, 
a přinejmenším v této oblasti panu-
je v Evropské unii shoda.

 o čem se mluví

Tento proces byl ukončen v září 
minulého roku publikací tzv. třetího 
liberalizačního balíčku, který se 
od té doby stal předmětem mnoha 
článků, analýz a především jed-
nání na úrovni samotné Evropské 
komise. Ale nyní se vraťme zpět 
do současnosti a podívejme se na 
osud tohoto balíčku. V půli března 
uplynula lhůta pro podání pozměňo-
vacích návrhů k balíčku ve výboru 
pro energetiku (ITRE) v Evrop-
ském parlamentu. Zdá se, že počet 
návrhů dosahuje rekordního čísla. 
Všemi návrhy se nyní bude „probí-
rat“ výbor, následně plénum. Sou-
běžně s tím je balíček projednáván 
Radou Evropské unie. Ve složení 
pro energetiku naposledy 28. února. 
Balíčku se dotkl i summit Evropské 
unie, tedy zasedání Evropské rady, 
kde se představitelé členských států 
dohodli, že by se měli o balíčku 
dohodnout. V hlavní sporné oblasti 
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