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v dalším z jarních vydání našeho 
měsíčníku opět najdete směs ak-
tuálních zpráv nejen z energetické-
ho odvětví, ale také z dalších témat, 
energetice naprosto nepříbuzných. 
V dubnovém bulletinu se věnujeme 
především tématům z životního pro-
středí, jako jsou například eko-ino-
vativní projekty, emisní povolenky, 
biopaliva, dohoda o klimatu v Can-
cúnu nebo elektromobilita. Prá-
vě tato témata jsou v současné do-
bě diskutována velmi často, ať už 
v sektoru společností, které se tím-
to zabývají nebo mezi obyčejnými 
lidmi. Zájem o elektromobily na ce-
lém světě neustále roste a v jednom 
z článků v rubrice „Evropské zajíma-
vosti a zprávy“ se dočtete konkrét-
ně o finanční podpoře ve Španělsku. 
O rozhodnutí Itálie vrátit se po 20 le-
tech k jaderné energii či o plánova-
né elektrárně na biomasu v Polsku 

a o dalších zprávách nejen z Evro-
py, se dočtete v další rubrice s ná-
zvem „Energetika v Evropě a ve svě-
tě“. V rubrice „FAQ“ jsme si pro Vás 
opět připravili soubor nejčastějších 
otázek a odpovědí, směřovaných na 
pracovní program Evropské komise 
na letošní rok. Pokud Vás však zají-
mají také neenergetické zprávy,  Vaší 
pozornosti by neměla uniknout ze-
jména rubrika „Evropské zajímavos-
ti a zprávy“, kde se dočtete o již zmí-
něných elektromobilech, o možném 
pozastavení dotací ze strukturál-
ních fondů pro státy, nerespektující 
unijní pravidla, o pomoci krachují-
címu Řecku nebo o plánech nové 
ministryně životního prostředí Rut 
 Bízkové. 
S přáním příjemného čtení o dubno-
vých událostech
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 energetická politika Evropské unie

Komise podporuje 
 eKo‑inoVatiVní projeKty 

Evropská komise vyčlenila z pro-
gramu pro konkurenceschopnost 
a inovace 35 milionů EUR na no-
vé projekty v oblasti inovativních 
ekologických obchodních postu-
pů, produktů a služeb. 

Výzva,�kterou�Komise�vyhlásila�
13.�dubna,�je�adresována�především�
malým�a�středním�podnikům�a�týká�
se�nových�projektů�v�oblasti�recykla-
ce�materiálů,�udržitelných�stavebních�
výrobků�či�potravinářského�průmyslu.�

systému�a�aukce�organizovaly�dále�
na�národní�úrovni.�Komise�tak�ustou-
pila�tlaku�Německa,�Velké�Británie,�
Polska�a�Španělska,�které�na�rozdíl�
od�ostatních�zemí�vystupují�proti�
jednotnému�systému�obchodování.�
Třiadvacítka�zemí�spolu�s�Komisí�
považuje�společnou�platformou�za�
nejúčinnější�a�nejvýhodnější�vzhle-

dem�k�omezení�administrativních�
nákladů.�Neexistence�jednotného�
systému�obchodování�v�rámci�EU�
ETS�by�mohla�do�budoucna�také�
ohrozit�navázání�unijních�systémů�na�
jiné�ekvivalentními�systémy�ve�světě�
a�vznik�skutečného�globálního�trhu�
s�emisními�povolenkami.�
Více viz: 

Cílem�Komise�je�zejména�pomoci�
podnikům,�které�mají�připraven�
inovativní�produkt�či�službu,�jež�však�
zatím�pro�vysoké�náklady�neuspě-
ly�na�trzích.�Výzva�nabízí�přímé�
spolufinancování�do�výše�50��%�cel-
kových�nákladů�na�projekt.�Komise�
přitom�očekává,�že�35�milionů�EUR�
rozdělí�v�roce�2010�mezi�padesátku�
úspěšných�projektů.�Kritériem�pro�
výběr�projektů�je�inovativní�přístup,�
potenciál�tržní�replikace�a�příspěvek�
k�environmentálním�politikám�EU,�
především�pokud�jde�o�efektivitu�
využívání�zdrojů.�
Více viz: 

emisní poVolenKy se 
centrální eu platformy 
nedočKají 

Evropská komise 6. dubna 
představila členským státům 
návrh na zřízení společné 
evropské platformy pro aukce 
povolenek na CO2, která by měla 
začít fungovat od roku 2013. 

Na�rozdíl�od�původních�záměrů�
však�Komise�umožní�členským�
státům,�aby�v�průběhu�prvních�pěti�
let�využily�výjimku�z�celounijního�
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http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/brusel-ustoupil-od-planu-centralizovaneho-obchodu-s-emisemi-007343
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm


ocenění úspor energií: 
greenlight a greenbuilding

GreenLight a GreenBulding 
jsou ocenění Evropské komise 
řízená Společným výzkumným 
střediskem (JRC) za ekologicky 
šetrné osvětlení a ekologicky 
šetrné budovy. 

Do�těchto�iniciativ�se�ročně�zapojí�
více�než�700�účastníků,�kteří�do-
hromady�uspoří�pozoruhodných�
545�GWh�ročně.�Cíl�každoročního�
předávání�cen�–�podpořit�snahy�
subjektů�soukromé�i�státní�sféry�dob-
rovolně�realizovat�snížení�spotřeby�
elektrické�energie�–�tak�vždy�bývá�
realizován.�I�přesto,�že�v�kategorii�
GreenLight�bylo�celkem�12�vítězů,�
je�třeba�jmenovat�radu�lotyšského�
města�Dagda,�které�se�od�roku�2007�
podařilo�snížit�spotřebu�elektřiny�na�
osvětlení�o�85��%!�
V�kategorii�GreenBuilding�dosáhly�
nejlepších�výsledků�rekonstrukce�
administrativní�budovy�v�Rakousku�
a�střední�školy�s�Německu�s�více�jak�
80��%�úsporou�energie�za�rok.�
Více viz: 

udržitelná energetiKa – 
Kam směřuje eVropsKá 
politiKa? 

Koncem března proběhl převáž-
ně v Bruselu Evropský týden 
udržitelné energetiky. Günther 
 Oettinger, komisař pro energe-
tiku, jej tematicky rozšířil svým 
vystoupením, ve kterém před-
stavil směry rozvoje evropské 
politiky pro energetickou účin-
nost a obnovitelné zdroje energií 
(OZE). 

Komisař�uvedl,�že�je�třeba�stavět�
především�na�pěti�klíčových�oblas-
tech.�Samozřejmostí�je�implemen-
tace�legislativních�aktů,�tvořících�
nezbytný�regulační�rámec.�Ten�
je�základem�pro�řadu�aktuálních�
výzev,�ke�kterým�patří�zejména�
obnova�téměř�poloviny�výrobních�
kapacit�elektřiny�v�EU�do�roku�2030.�
Druhým�sektorem�je�energetická�
účinnost�–�za�všechny�jmenujme�
loni�přijatou�směrnici�o�energetické�
náročnosti�budov,�která�samotná�by�
v�důsledku�měla�průměrně�uspořit�
jedné�domácnosti�300�EUR�ročně.�
Aktuálně�schválená�legislativa�však�
zajistí�dosažení�maximálně�dvou�
třetin�z�20��%�cíle�pro�úspory�do�roku�

 energetická politika Evropské unie

2020.�Proto�bude�Komise�pokračo-
vat�ve�svých�iniciativách,�zejména�
v�oblasti�implementace�energetické�
účinnosti�do�dalších�komunitárních�
politik,�ve�využití�tržních�nástrojů�či�
v�podpoře�dobrovolných�závazků.�
OZE�jsou�dalším�pilířem�energetické�
politiky.�
I�přes�pozitivní�předpověď�plnění�
cíle�20��%�spotřeby,�o�které�jsme�
informovali�v�minulém�bulletinu,�

Evropa�nesmí�usnout�na�růžích.�Dle�
komisaře�je�třeba�především�snížit�
administrativní�bariéry�rozvoje�OZE,�
ale�také�posílit�úlohu�teplárenství,�
dopravy�a�chytrých�sítí.�
Všechny�uvedené�oblasti�ale�nejsou�
možné�bez�adekvátního�rozvoje�
technologií.�V�tomto�ohledu�je�neza-
stupitelná�role�Strategického�ener-
getického�technologického�plánu,�
podporujícího�prostřednictvím�svých�
platforem�široké�spektrum�techno-
logií�s�cílem�přispět�k�plnění�cílů�
20–20–20.�Poslední�klíčovou�složkou�
je�dlouhodobý�výhled�do�roku�2050,�
který�je�obzvláště�v�energetice�
absolutní�nutností.�K�jeho�základům�
patří�Akční�plán�EU�pro�energetickou�
bezpečnost�a�solidaritu�i�závazky�
20–20–20,�ty�však�budou�během�le-
tošního�roku�rozšířeny�o�nový�Akční�
plán�pro�energetickou�politiku�EU�
a�nový�Akční�plán�pro�energetickou�
účinnost.�
Více viz: 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/424&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/117&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs


noVé energeticKé cíle 
pro středomoří

Evropská Komise představila 
aktualizaci studie MEDRING, 
která obsahuje zásadní data 
a analýzy Středozemního 
energetického trhu, ale zároveň 
je jedním z klíčových nástrojů 
pro jeho rozvoj. 

Aktualizované�znění�představuje�
kromě�rozšíření�a�doplnění�analýz�
a�údajů�o�všech�22�státech�Stře-
dozemního�energetického�okruhu�
i�stanovení�krátkodobých�kvanti-
fikovaných�cílů,�které�by�měly�být�
dosaženy�během�následujících�pěti�
let.�Primárním�cílem�je�vytvoření�
integrovanějšího�trhu�a�prohloubení�
regionální�spolupráce,�zaměřuje�se�
ale�rovněž�na�podporu�financování�
rozsáhlejších�investic,�na�transfer�
technologií�a�na�export�elektrické�
energie�z�obnovitelných�zdrojů�ze�
států�severní�Afriky�do�EU.�Hlav-
ním�energetickým�projektem�tohoto�
sdružení�je�Středozemní�solární�plán,�
který�by�měl�přinést�do�roku�2020�
kromě�20�GW�instalovaného�výkonu�
v�nových�obnovitelných�zdrojích�i�vý-
znamné�úspory�energie�v�regionu.�
Více viz: 

bude eVropa VyužíVat 
biopaliVa dle plánu 
i nadále? 

Na základě Klimaticko-energe-
tic kého balíčku a v něm obsa-
žené směrnice o podpoře ob-
no vi telných zdrojů energie 
předpokládala Evropská Komi-
se, že všechny členské státy 
 dosáhnou do roku 2020 10% po-
dílu bio paliv na spotřebě energií 
v dopravě. 

Na�základě�studie�Internatio-
nal�Food�Policy�Institute,�kterou�
Komise�zveřejnila�koncem�března,�
však�Günther�Oettinger,�komisař�
pro�energetiku,�zvažuje�částečné�
přeformulování�nástrojů�EU�v�ob-
lasti�využití�biopaliv.�Tomu�však�
bude�předcházet�ještě�zveřejnění�
dalších�tří�podobně�orientovaných�
studií.�
Důvodem�pro�důkladnou�revizi�
cílů�i�nástrojů�EU�v�oblasti�využití�
biopaliv�je�skutečnost,�že�dle�
uvedené�studie�by�v�případě�podílu�
biopaliv�první�generace�vyšším�než�
5,6��%�došlo�k�negativním�vlivům�na�
kvalitu�půdy�i�na�celosvětové�ceny�
potravin.�
Evropská�komise�argumentuje,�že�
s�vyšším�zastoupením�biopaliv�první�
generace�ani�nepočítala�a�zbývající�
4,4��%�by�měly�pokrýt�biopaliva�druhé�
generace,�elektromobily,�vodíkový�
pohon�a�další�zelené�technologie.�
Ty�však�dle�všeho�nebudou�do�roku�
2020�dostatečně�rozšířeny�na�to,�aby�
byly�schopny�pokrýt�zbývající�podíl,�
a�proto�je�v�současnosti�Komise�pod�
velkým�tlakem�celé�řady�ekologic-
kých�aktivistů�a�zemědělců.�Vývoj�
budeme�nadále�sledovat.�
Více viz: 

negatiVní postoj regionů 
K energeticKým aspeKtům 
strategie eVropa 2020

Generální tajemník Sdružení ev-
ropských regionů (AER – Assem-
bly of European Regions) Klaus 
Klipp velmi negativně zhodno-
til energetickou součást nové 
 iniciativy Komise pro růst a za-
městnanost Evropa 2020. 

Poukázal�zejména�na�skutečnost,�že�
s�projekty�inovací�je�třeba�začínat�
na�úrovni�regionů�a�nikoli�na�základě�
centrálně�řízených�programů.�Dle�něj�
tak�nenastane�reálný�pokrok�v�ino-
vativních�řešeních�dodávek�energií�
nebo�energetické�účinnosti�do�doby,�
než�začnou�regiony�reálně�spolupra-
covat�mezi�sebou�namísto�pouhého�
následování�předložených�strategií.�
Jedná�se�především�o�spolupráci�
v�oblasti�decentralizace�energeti-
ky,�tedy�produkci�elektřiny�a�tepla�
z�lokálních�zdrojů�v�jednotlivých�
regionech.�Tento�postoj�potvrzuje�
i�studie�OSN,�která�poukazuje�na�to,�
že�50–70��%�všech�adaptačních�a�mi-
tigačních�opatření�v�boji�se�změnami�
klimatu�se�musí�realizovat�na�lokální�
úrovni.�
Více viz: 
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http://www.medemip.eu/WebPages/Common/showpage.aspx?pageid=184#
http://euobserver.com/19/29840
http://www.euractiv.com/en/regional-policy/regions-disappointed-europe-2020-energy-plans-news-442310?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=9a2f24a977-my_google_analytics_key&utm_medium=email


než�jednu�miliardu�zlotých�(cca�
6,6�mld.�Kč).�
Elektrárna�bude�spalovat�přibližně�

222�000�tun�agro-paliv�a�890�000�tun�
dřeva�ročně.�
Více viz: 

 energetika v Evropě a ve světě

itálie se po dVaceti  
letech Vrací K jaderné 
energii

9. dubna oznámila francouzská 
společnost Areva, že uzavřela 
dohodu s italskou společností 
Ansaldo Energia o dodání 
nejméně čtyř jaderných reaktorů 
pro společný projekt koncernů 
Enel a EdF.

Dohoda�zajišťuje�kooperaci�ve�
všech�aspektech�jaderné�energeti-
ky�včetně�zabezpečení,�technické�
spolupráce�a�demontáže�starých�
elektráren.�Italská�vláda�se�k�obnově�
jaderné�energie�definitivně�rozhodla�
v�únoru�letošního�roku;�jde�přitom�
o�její�první�krok�směrem�k�dalšímu�
využití�jaderné�energie�od�černobyl-
ské�havárie.�
Čtyři�nové�jaderné�elektrárny�navýší�
podíl�energie�z�jaderných�reaktorů�
na�25��%�a�celkově�pokryjí�spotřebu�
Itálie�zhruba�z�poloviny.�Dnes�musí�
tato�země�deset�procent�elektřiny�do-
vážet.�Investory�i�dodavateli�zařízení�
i�stavby�samotné�budou�zmíněné�
společnosti�Enel�a�EdF.�Doposud�
není�rozhodnuto,�kde�budou�nové�
elektrárny�postaveny,�ale�zahájení�
výstavby�je�naplánováno�již�na�rok�

2013�a�ke�spuštění�by�mělo�dojít�
v�roce�2020.�
Více viz: 

gdf suez postaVí 190  mW 
eleKtrárnu na biomasu 
V polsKu

Francouzský energetický gigant 
GdF Suez oznámil plány na 
vybudování 19  MW elektrárny na 
biomasu v Polsku. 

Na�tomto�projektu�chce�spolupra-
covat�s�globální�strojírenskou�a�sta-
vební�společností�Foster�Wheeler,�
jejímž�úkolem�v�rámci�konsorcia�je�
navrhnout�design�a�konstrukci�kotle,�
schopného�spalovat�pouze�paliva�
z�biomasy.�
Takzvaná�zelená�jednotka�bude�
vyrábět�190��MW�elektřiny�spalová-
ním�dřeva�a�dalších�biomasových�
produktů.�Tato�kapacita�uspokojí�
spotřebu�více�než�400�tisíc�domác-
ností�a�také�sníží�emise�skleníko-
vých�plynů�o�více�než�1�milion�tun�
ročně.�Elektrárna,�která�by�měla�
začít�fungovat�na�konci�roku�2012,�
bude�součástí�stávající�elektrárny�
v�Polańcu�na�jihovýchodě�Polska.�
Celkové�náklady�budou�činit�více�
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 energetika v Evropě a ve světě

eu by měla zdVojnásobit 
Výdaje na energeticKé 
projeKty

EU by měla zdvojnásobit své vý-
daje na energetické projekty, 
pokud chce splnit svůj závazek 
ke snížení emisí skleníkových 
plynů a k „dekarbonizaci“ eko-
nomiky. Tak zní závěr zprávy 
nesoucí název „Roadmap 2050“, 
kterou zveřejnila dne 13. dubna 
organizace European Climate 
Founda tion (ECF). 

Pokud�chce�Evropa�splnit�své�emisní�
cíle,�bude�muset�v�dalších�deseti-
letích�investovat�nejen�do�nových�
obnovitelných�zdrojů,�ale�také�do�
záložních�kapacit�a�především�do�
nových�přenosových�sítí.�Zpráva�
podrobně�vysvětluje,�co�by�pro�
Evropu�přesně�znamenal�přechod�
od�uhlí,�ropy�a�plynu�k�obnovitelným�
zdrojům�a�jaderné�energii.�Za�80%�
podíl�obnovitelných�zdrojů�při�výrobě�
a�přenosu�elektřiny�bude�potřeba�
zaplatit�přibližně�30–50�miliard�EUR�
ročně�a�pokud�by�se�připočítaly�ještě�
investice�do�energetické�účinnosti�
a�vývoje�inovativních�technologií,�vy-
rostou�náklady�během�příštích�40�let�
do�výše�2–3�biliónů�EUR.�

Podle�ECF�by�se�tak�dala�reduko-
vat�závislost�na�fosilních�palivech.�
ECF�rovněž�tvrdí,�že�s�rozvojem�
elektrizační�soustavy�a�přeměnou�
ekonomiky�na�nízkouhlíkovou�je�tře-
ba�začít�co�nejdříve,�neboť�náklady�
se�každým�rokem�odkladu�zvýšují.�
Podle: 

dohodu o Klimatu  
se zřejmě letos nepodaří 
uzaVřít

Rozhovory, které o víkendu 
9.–10. dubna vedl v Bonnu 
výkonný tajemník UNFCCC 
(Rámcová úmluva 

o klimatických změnách) 
Yvo de Boer s vyjednavači 
z členských států ukázaly, jak 
těžká bude cesta ke klimatické 
dohodě v Cancúnu, kde by mělo 
od 29. listopadu do 10. prosince 
2010 proběhnout dvoutýdenní 
zasedání ministrů životního 
prostředí. 

Představitelé�OSN�dávají�najevo,�
že�dohodu�o�klimatu�se�letos�zřej-
mě�nepodaří�uzavřít,�protože�je�
zapotřebí�ještě�více�kol�vyjednává-
ní�a�šance,�že�by�se�tento�proces�
podařilo�absolvovat�do�doby�konání�
konference�v�Cancúnu�je�velmi�
malá.�
Podle�Artura�Runge-Metzgera,�
hlavního�vyjednavače�EU,�úspěch�
vyjednávání�stojí�na�ochotě�dalších�
stran�jednat.�EU�je�podle�jeho�slov�
připravena.�„Byli�jsme�připraveni�
i�před�konferencí�v�Kodani.“,�komen-
toval�výsledky�bonnských�rozhovorů.�
Jednání�hlavně�vázne�mezi�USA,�
Čínou�a�Indií.�Vyjednavači�se�také�
rozcházejí�v�názorech,�zda�by�
pětistránkové�politické�prohlášení�
z�Kodaně,�podepsané�118�zeměmi,�
mohlo�tvořit�základ�nového�vyjedná-
vacího�textu.�
Podle: 
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pracovní program evropské komise na rok 2010:  
důraz na ekonomiku
 
Politické struktury Evropské unie spatřují v hospodářské situaci kontinentu nejvýznamnější problém současnosti 
a proto se i pracovní program Komise na rok 2010, zveřejněný v posledním březnovém dnu, soustředí na 
ekonomická témata.

 faq

Jakou�roli�hraje�v�činnostech�Komise�
její�Pracovní�program?

Pracovní�program�je�standardním�
nástrojem,�od�kterého�se�odvíjí�„nor-
mální“�agenda�práce�Komise�v�běž-
ném�roce�(tj.�činnosti,�nevyvolané�
nenadálými�událostmi).�Program�pro�
rok�2010�je�pracovním�vyjádřením�
priorit�Barrosovy�nové�Komise�a�po-
prvé�v�historii�také�obsahuje�výhled�
na�další�léta�(konkrétně�do�roku�
2014).

Co�vede�Komisi�k�tak�výraznému�
zacílení�činností�v�roce�2010�na�
ekonomiku?

Pracovní�program�pro�tento�rok�má�
dokonce�ve�svém�záhlaví�příznač-
ný�podtitulek�„Čas�jednat“.�Komise�
v�něm�skutečně�nešetří�důraznými�

připomínkami�hospodářské�krize,�
která�podle�EK�podrobuje�zkoušce�
evropskou�solidaritu.�Proto�zejména�
v�„evropsky“�koordinovaném�čelení�
jejím�důsledkům�spatřuje�východis-
ko.�Vlastní�aktivity�chce�EK�zaměřit�
především�do�čtyř�hlavních�oblastí:�
(a)�boj�s�krizí�a�zachování�sociálně�
tržního�hospodářství�v�Evropě,�
(b)�občané/lidé�jako�těžiště�evrop-
ských�aktivit,��
(c)�ambiciózní�zahraniční�politika�
s�globálním�dosahem,��
(d)�modernizace�vlastních�nástrojů�
a�způsobů�práce,�používaných�
�strukturami�EU.

Jakými�prostředky�chce�EK�s�krizí�
bojovat?

Agenda�na�rok�2010�zmiňuje�tři�
hlavní�osy�práce�EK:�překonání�krize�

(v�užším�slova�smyslu),�tj.�aktivi-
ty�zaměřené�především�do�oblasti�
koordinace�ekonomik,�udržitelnos-
ti�veřejných�financí�apod.;�rozvoj�
hlavních�strategických�iniciativ,�jako�
jsou�např.�Evropský�plán�výzkumu�
a�inovací,�průmyslová�politika�pro�
éru�globalizace�a�další;�a�konečně�
řešením�„úzkých�hrdel“,�tj.�odstra-
ňováním�překážek�v�oblasti�trhu�či�
infrastruktury.

Jaké�místo�v�tomto�programu�patří�
energetice?

Jedna�ze�stěžejních�strategických�
iniciativ�nese�název�„Evropa�méně�
náročná�na�zdroje“.�Podle�EK�je�
třeba,�aby�hospodářský�růst�nebyl�
přímo�závislý�(pouze)�na�rostoucí�
spotřebě�(základních)�zdrojů.�Kon-
krétně�si�Komise�klade�za�cíl�zpraco-

vat�strategii�pro�bezpečné,�udržitelné�
a�konkurenceschopné�dodávky�
energie�pro�domácnosti�a�podniky.�
Dále�EK�slibuje�přezkoumat�směr-
nici�o�zdanění�energie�tak,�aby�se�
v�daňových�mechanismech�uplatnila�
vazba�výše�daní�na�obsah�využitelné�
energie�a�emise�uhlíkatých�látek.�
Komise�také�slibuje�provést�analýzu,�
jakou�konkrétní�cestou�resp.�politikou�
by�bylo�možné�naplnit�ambiciózní�
cíle�EU�na�30%�snížení�emisí�uhlíku�
do�roku�2020.�Nezbývá�než�doufat,�
že�se�realizaci�mnohdy�velmi�radikál-
ních�záměrů�podaří�alespoň�nastar-
tovat�a�to�způsobem,�který�nebude�
řešit�jeden�problém�tím,�že�vytvoří�
jiný�(jak�tomu�je�podle�posledních�
poznatků�např.�s�veřejnou�podporou�
využívání�biopaliv).�
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Komise poVolila aKVizici 
cégélecu sKupinou Vinci

V tentýž den jako výše zmíněné 
převzetí společnosti Alstom, 
tj. 26. března, dala Evropská 
komise zelenou rovněž akvizici 
společnosti Cégélec. 

Tuto�společnost,�jež�se�zabývá�
například�elektroinženýrstvím�nebo�
instalací�vytápění�a�klimatizace,�
převezme�francouzská�skupina�Vinci,�
specializující�se�na�zprostředkovává-
ní�inženýrských�služeb�a�dopravní�či�
energetickou�infrastrukturu.�Komise�
navrhované�sloučení�důkladně�pro-
šetřila,�zejména�pokud�jde�o�překrytí�
aktivit�obou�společností�v�oblasti�
elektroinženýrství�a�na�trhu�se�zmí-
něným�vytápěním�a�klimatizací,�při-
čemž�dospěla�k�názoru,�že�akvizice�
pravidla�volného�trhu�neohrozí.�
Více viz: 

eVropsKá Komise  
schVálila aKVizici  
dceřiné společnosti areVy

Poté,�co�Evropská�komise�dospěla�
k�názoru,�že�navržené�převze-
tí�francouzské�společnosti�Areva�

přičemž�prvně�jmenovaná�společ-
nost�převezme�výrobu�přenosových�
zařízení�a�firma�Schneider�se�bude�
zabývat�výrobou�distribučních�zaří-
zení.�
Více viz: 

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

Společnost�Areva�T&D�Holding�
vyrábí�vybavení�pro�přenosová�
a�distribuční�zařízení�elektrického�
vedení.�
Transakce�je�výsledkem�dohody�
mezi�Alstomem�a�firmou�Schneider,�

T&D�Holding,�dceřiné�společnosti�
atomové�skupiny�Areva,�firmami�
Alstom�Holding�a�Schneider�Electric,�
neohrozí�konkurenční�prostředí�na�
trhu,�vydala�dne�26.�března�pro�tuto�
akvizici�kladné�hodnocení.�
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raKousKá státní 
pomoc eKologicKému 
energeticKému projeKtu  
je V pořádKu

Evropská komise se zabývala pří-
padem rakouské státní pomoci 
ekologicky zaměřenému energe-
tickému projektu místní energe-
tické společnosti Verbund-Aus-
trian Thermal Power (VATP) 
a dne 24. března k němu vydala 
kladné stanovisko. 

Rakousko�projekt��zaměřený�na�kom-
binovanou�výrobu�elektrické�energie�
a�tepla�podpoří�16�miliony�EUR.
Podle�Evropské�komise�je�pomoc�
zcela�v�souladu�s�evropskou�legis-
lativou,�týkající�se�státní�pomoci�
ekologickým�projektům.�Právě�kom-
binovaná�výroba�elektřiny�a�tepla�je�
podle�Komise�inovací,�která�vede�
k�významným�energetickým�úspo-
rám�a�díky�tomu�přispívá�ke�snížení�
tvorby�skleníkových�plynů.�Komisař�
pro�hospodářskou�soutěž�Joaquín�

Almunia�k�případu�uvedl:�„Rakouská�
podpora�tomuto�projektu�přispěje�
k�ochraně�životního�prostředí�a�sníží�
závislost�Evropské�unie�na�dovozu�
energie,�což�jsou�dva�klíčové�zájmy�
EU,�aniž�by�nějak�poškodila�soutěž�
na�evropském�trhu.“�Komise�usou-
dila,�že�rakouská�státní�pomoc�je�
nezbytná�pro�nastartování�projektu�
a�pozitivní�dopady�na�životní�prostře-
dí�zcela�vyváží�negativní�dopad�na�
hospodářskou�soutěž.�
Více viz: 

eVropsKá Komise dala 
zelenou francouzsKé 
dotaci pro VýzKum biopaliV

Evropská komise dne 24. března 
schválila plánovanou státní 
podporu ve výši 18,9 milionu EUR, 
kterou chce francouzská vláda 
vyplatit výzkumnému programu 
GAYA.

Výzkum�bude�zaměřen�na�vývoj�
technologií�výroby�druhé�generace�
motorových�biopaliv.�Koordinátorem�
projektu�je�energetická�společnost�
GdF�SUEZ,�která�do�něj�chce�zapojit�
malé�a�střední�podniky�a�rovněž�
veřejné�výzkumné�organizace.�

Komise�dospěla�k�názoru,�že�
navržené�státní�financování�tohoto�
projektu�je�v�souladu�s�evropskými�
kritérii�pro�státní�podporu�výzkumu,�
vývoje�a�inovací.�
Záměrem�projektu�GAYA�je�podpořit�
vývoj�decentralizovaného�biome-
tanového�průmyslu,�fungujícího�na�
bázi�zplynování�biomasy�při�použití�
termochemického�procesu�druhé�
generace.�Před�zavedením�tohoto�
postupu�do�průmyslového�využití�je�
potřeba�postavit�demonstrační�za-
řízení,�které�budou�využívat�experti�
na�danou�problematiku.�
Schválená�státní�pomoc�bude�
využita�právě�na�výstavbu�tohoto�
zařízení.

 právní předpisy Evropské unie, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí Evropské unie
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590 mil. eur do 
eleKtromobility Ve 
ŠpanělsKu

Španělský premiér José Luis 
 Zapatero představil 6. dubna 
 španělský národní plán na propa-
gaci a rozvoj výroby elektromo-
bilů. V letech 2010–2011 do něj 
chce Madrid investovat 590 mi-
lionů EUR.

Očekává�přitom,�že�do�roku�2011�
bude�v�zemi�jezdit�20�tisíc�elek-
tromobilů�a�hybridních�vozidel.�
V�roce�2014�už�by�tento�počet�měl�
být�250�tisíc.�Vláda�předpokládá,�
že�drtivou�většinu�elektromobilů�
by�měly�mít�ve�svém�držení�firmy�
a�organizace,�pouze�15��%�by�mělo�
připadnout�na�domácnosti.�
Španělsko�chce�v�dobíjecích�sta-
nicích�pro�elektromobily�používat�
přebytečnou�energii�z�větrných�
elektráren,�vyrobenou�mimo�špič-
ku.�Podle�agentur�AP�a�Reuters�
je�důvodem�i�slabší�poptávka�pro�
této�levné�elektřině�a�neúspěš-
né�pokusy�Španělů�vyvážet�ji�do�
Evropy.�
Španělská�vláda�spolu�s�předsta-
vením�ambiciózního�plánu�také�
oznámila�snížení�státní�pomoci�na�

Oettinger�před�začátkem�cesty�
prohlásil,�že�spolupráci�s�Ruskem,�
„strategickým�partnerem“�pro�Ev-
ropu,�si�vytyčil�jako�jednu�ze�svých�
priorit.�Dodal,�že�věří�ve�zlepšení�
energetických�vztahů,�založených�
na�vzájemné�důvěře.�Během�své�
návštěvy�se�mj.�setkal�s�ministrem�
pro�energetiku�Sergejem�Šmatkem�
a�výkonným�ředitelem�Gazpromu�
Alexejem�Millerem.�
Devátého�dubna�se�pak�ve�Vyborgu�
zúčastnil�slavnostního�zahájení�

�stavby�plynovodu�Nord�Stream.�
Stavba�plynovodu�by�podle�prohlá-
šení�Gazpromu,�který�je�hlavním�
podílníkem�v�koncorciu�Nord�Stream,�
měla�postupovat�rychlostí�3��km�za�
den.�
Více viz:  a 

stop dotacím pro státy 
s nadměrnými deficity

Dle nového návrhu Evropské 
komise mohou být pozastaveny 
dotace ze strukturálních fondů 
EU těm zemím, které opakovaně 
nebudou respektovat unijní 
rozpočtová pravidla. 

Takové�opatření�by�mělo�vlády�jed-
notlivých�zemí�odradit�od�přijímání�
politik,�které�by�jejich�stát�mohly�
zavést�do�podobné�situace,�v�níž�se�
právě�nachází�Řecko.�Komisař�pro�
hospodářské�a�měnové�záležitosti�
Olli�Rehn�uvedl,�že�Brusel�plánuje�
zpřísnění�sankcí�za�porušení�ev-
ropských�rozpočtových�pravidel.�
Konkrétní�návrh�by�měl�být�hotov�
12.�května�2010.�Pozastavení�ko-
hezních�fondů�je�jedním�z�opatření�
pro�státy,�které�neustále�porušují�
Pakt�stability�a�růstu.�Zde�se�jedná�

nákup�elektromobilů�na�6000�EUR�
místo�v�březnu�slibovaných�
7000�EUR.
Více viz: 

Komisař oettinger naVŠtíVil 
poprVé rusKo
Eurokomisař pro energetiku 
Günter Oettinger navštívil ve 
dnech 7.– 9. dubna Rusko v rámci 
své první zahraniční cesty mimo 
země EU.
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o�peníze,�určené�pro�podporu�méně�
vyspělých�a�zaostalých�regionů,�kte-
rými�jsou�v�současné�době�většinou�
regiony�nových�členských�zemí�EU,�
nicméně�jsou�mezi�nimi�také�některé�
oblasti�Španělska�a�Itálie.�
Více viz: 

rut bízKoVá  
chce zefeKtiVnit čerpání 
dotací

Nová ministryně životního pro-
středí má ve svých prioritách 
jasno. Podle Rut Bízkové v žád-
ném případě nehrozí nevyčerpá-
ní všech dostupných prostřed-
ků v rámci operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP), ne-
boť efektivnější získávání finan-
cí z fondů EU je kromě programu 
Zelená úsporám nebo Zlepšení 
kvality ovzduší právě jednou z je-
jích priorit. 

Podle�slov�Rut�Bízkové�ministerstvo�
životního�prostředí�v�poslední�době�
ve�financování�z�fondů�EU�značně�
pokročilo.�Iniciativa�ministryně�by�
měla�pomoci�např.�při�realizaci�proti-
povodňových�opatření�nebo�výstavbě�
nové�kanalizace.�Bízková�rázně�od-

mítá�možnost,�že�by�Česko�nestačilo�
vyčerpat�všechny�prostředky,�které�
jsou�v�rámci�OPŽP�k�dispozici�a�mi-
mo�jiné�také�jedná�o�dalším�rozšíření�
programu�Zelená�úsporám�a�chce�
tento�program�nově�otevřít�pro�města�
a�obce,�které�tak�dostanou�mož-
nost�z�tohoto�programu�financovat�
zateplení�veřejných�budov.�Nová�
úprava�programu�Zelená�úsporám�
může�podle�MŽP�pomoci�především�
stavebním�firmám,�které�v�krizi�trpí�
nedostatkem�zakázek.�
Více viz: 

pomoc pro řecKo 
je připraVena  
a bude stát za to

Na půjčce ve výši 30 mld. EUR 
pro Řecko se dohodli ministři 
financí eurozóny a dalšími 
minimálně 10 mld. EUR přispěje 
Mezinárodní měnový fond 
(MMF). Jestli ovšem řecká vláda 
o pomoc skutečně požádá zatím 
není jasné. 

„Tímto�rozhodnutím�Evropa�vysílá�
jasný�signál,�že�si�nikdo�nemůže�hrát�
s�naší�společnou�měnou�ani�s�naším�
osudem“,�řekl�v�této�souvislosti�řecký�

premiér�Jorgos�Papandreu.�Pokud�
Řecko�tuto�výpomoc�opravdu�přijme,�
bude�se�nejspíše�jednat�o�největší�
mezinárodní�nouzovou�půjčku�v�his-
torii.�Eurozóna�by�Řecku�poskytla�
peníze�za�výrazně�příznivějších�
podmínek,�než�nyní�panují�na�trhu.�
Podle�plánu�by�se�úroková�míra�
z�půjček�(na�3�roky)�měla�pohybovat�
okolo�5��%,�tedy�hodně�pod�sou-
časnou�tržní�cenou,�která�činí�cca�
7,3��%.�Dohoda�mezi�ministry�financí�
eurozóny�přišla�za�pět�minut�dvanáct.�

Řecko�totiž�chce�uvést�na�trh�další�
emisi�dluhopisů�a�to�pokud�možno�
za�přijatelnou�cenu.�Jen�do�konce�
května�si�potřebuje�vláda�v�Aténách�
půjčit�(na�splátky�minulých�dluhů�
a�úroků)�11�miliard�EUR.�Během�
letošního�roku�musí�sehnat�celkem�
53�miliard�EUR.�Dosud�největší�balík�
peněz�v�historii,�který�MMF�odsou-
hlasil�Mexiku,�měl�objem�47�mld.�do-
larů,�Mexiko�však�dosud�nevyčerpalo�
vůbec�nic.�
Více viz: 

 evropské zajímavosti a zprávy
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 kalendář událostí v oblasti energetiky

7. – 8. čerVna se v norském 
Trond heimu koná Renewable  
Energy Research Conference 2010. 
Evropští energetici vystoupí 
s příspěvky na dvě základní 
témata – „2020 a jak dál“ a „Vývoj 
energie z obnovitelných zdrojů 
v Norsku“. 
Více o akci na 

16. – 18. čerVna hostí finská 
metropole Helsinki akci nazvanou 
Transformer Diagnostics and 
Maintenance Symposium. Tématem 
konference je vše spojené s provozem 
a údržbou transformátorů. 
Více na webu 

21. – 23. čerVna se ve Stockholmu 
uskuteční mezinárodní energetický 
workshop (IEW 2010). Hlavními ná-
měty workshopu, poprvé pořádané-
ho v roce 1981, jsou například klima-
tické změny nebo nízkouhlíkové 
techno logie.  
Podrobnosti na 

23. března vyhlásila Evropská 
komise v rámci Týdne udržitelné 
energetiky v Bruselu pět vítězů 
soutěže o nejlepší projekty EOZ. Ve 
svých kategoriích zvítězily projekty 
z Nizozemí, Maďarska, Německa, 
Francie a Dánska. Více na: 

6. dubna se během návštěvy USA 
setkal bulharský ministr hospodář-
ství, energetiky a turistického ruchu 
Trajčo Trajkov se zástupci společnos-
ti Westinghouse. Představitelé ame-
rické firmy projevili zájem postavit 
sedmý reaktor jaderné elektrárny 
Kozloduj. 

7. dubna přestal během pravidelné 
zkoušky jeden ze dvou reaktorů druhé 
největší španělské jaderné elektrárny 
Almaraz neočekávaně pracovat. Podle 
španělského úřadu zodpovědného za 
jadernou bezpečnost (CSN) nedošlo 
k ohrožení obyvatel ani zaměstnanců 
elektrárny. 

9. dubna podepsaly italská energe-
tická společnost Enel a její španěl-
ská dceřiná firma Endesa smlouvu 
s automobilovým konsorciem 
 Renault-Nissan o spolupráci při 
rozvoji elektromobilů. Jednou z prv-
ních zkoumaných oblastí je kompati-
bilita elektromobilů s dobíjecími 
stanicemi Enelu. 
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 o čem se mluví

evropská rada jednala o eu 2020 i klimatu
 
Minulý měsíc jsme Vás informovali o nové strategii Evropské unie do roku 2020. Nejen o ní na summitu na 
konci března jednala Evropská rada. Ta se shodla na hlavních bodech této strategie a především na klíčových 
cílech, které mají vést všechny členské země k vyšší zaměstnanosti a ekonomickému růstu. 

Ve�světle�těchto�společných�cílů�se�
členské�státy�EU�zaváží�k�vytvoření�
vlastních�národních�cílů.�Tyto�cíle�
tak�nebudou�celoevropsky�unifiko-
vané,�ale�budou�odrážet�odlišné�
startovací�pozice�jednotlivých�zemí�
a�specifické�národní�podmínky.�Tyto�
národní�cíle�budou�vznikat�standard-
ní�rozhodovací�cestou�na�národní�
úrovni,�ovšem�budou�intenzivně�dis-
kutovány�s�Evropskou�komisí,�aby�
byly�konzistentní�s�celoevropským�
rozměrem�strategie�EU�2020.�
Výsledek�těchto�jednání�bude�podro-
ben�diskuzi�a�finálnímu�schválení�
na�summitu�Evropské�rady�v�červnu�
tohoto�roku.�Aby�nezůstalo�jen�
u�stanovení�konečných�hodnot,�ale�
i�cesty�jak�jich�dosáhnout,�připraví�
členské�státy�své�Národní�reformní�
programy.�Ty�detailně�nastíní�kon-
krétní�opatření�a�akce�k�imple-
mentaci�této�nové�strategie�a�ve�
svém�výsledku�povedou�ke�splnění�

vytyčených�národních�cílů.�Evropská�
komise�pak�navrhne�i�řadu�nástrojů,�
které�se�budou�uplatňovat�v�celoev-
ropském�měřítku.�

Rada�také�plánuje�každoroč-
ní�zhodnocení�postupu�v�plně-
ní�této�strategie�a�vyhlásila�dvě�
specifické�„diskuze“�na�téma�věda�

a�výzkum�(ta�se�uskuteční�v�září�
2010)�a�energetická�politika�(bude�
se�konat�na�počátku�roku�2011).�
Debata�o�energetice�se�pak�zaměří�
především�na�nástroje,�kterými�
lze�dosáhnout�posunu�směrem�
k�nízkoemisní�ekonomice�a�vyšší�
bezpečnosti�dodávek.�Jako�druhé�
hlavní�téma�byla�na�summitu�disku-
tována�také�politika�ochrany�klimatu,�
ovšem�v�této�oblasti�nebylo�přijato�
žádné�jasné�rozhodnutí.�
Hlavy�států�a�vlád�se�shodly�na�
tom,�že�klimatická�diskuze�a�vyjed-
návání�musí�dostat�novou�dynami-
ku.�Nicméně�ani�nedávné�setkání�
v�Bonnu�nepřineslo�žádný�velký�
pokrok.�Uvidíme,�zda�mimořádný�
summit,�který�bude�na�toto�téma�
svolán�v�září�2010,�přinese�nějaký�
průlom.�
Více viz: 
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