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ENERGETICKÁ POLITIKA: OBECNÉ ZÁSADY

K výzvám, jimž EU čelí v oblasti energetiky, patří rostoucí závislost na dovozu, nízká
míra diverzifikace, vysoké a kolísavé ceny energie, rostoucí celosvětová poptávka
po energii, bezpečnostní rizika postihující producentské a tranzitní země, rostoucí
hrozby související se změnou klimatu, dekarbonizace, pomalý pokrok v oblasti
energetické účinnosti, výzvy spojené s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů
energie a potřeba větší transparentnosti, integrace a propojenosti energetických trhů.
Vlastní jádro energetické politiky EU tvoří různá opatření zaměřená na vytvoření
integrovaného trhu s energií, zabezpečení dodávek energie a udržitelnost odvětví
energetiky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
Zvláštní ustanovení:
— Bezpečnost dodávek: článek 122 SFEU.

— Energetické sítě: články 170 až 172 SFEU.

— Uhlí: protokol 37 objasňuje finanční důsledky vyplývající z ukončení platnosti
Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli v roce 2002.

— Jaderná energetika: právním základem většiny činností EU v oblasti jaderné
energetiky je Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
(Smlouva o Euratomu).

Další ustanovení v oblasti energetické politiky:
— Vnitřní trh s energií: článek 114 SFEU.

— vnější energetická politika: články 216 až 218 SFEU.

CÍLE

Podle energetické unie (2015) má energetická politika EU pět hlavních cílů:
— diverzifikovat evropské zdroje energie a zajistit energetickou bezpečnost

prostřednictvím solidarity a spolupráce mezi zeměmi EU,

— zajistit fungování plně integrovaného vnitřního trhu s energií, který umožní volný
tok energie v rámci celé EU prostřednictvím odpovídající infrastruktury a bez
technických či regulačních překážek,
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— zlepšit energetickou účinnost a snížit závislost na dovozu energie, omezit emise
a stimulovat vznik pracovních míst a růst,

— dekarbonizovat ekonomiku a posunout se směrem k nízkouhlíkovému
hospodářství v souladu s Pařížskou dohodou,

— podporovat výzkum v oblasti nízkouhlíkových technologií a technologií čisté
energie a klást předně důraz na výzkum a inovace v zájmu transformace
energetiky a zvýšení konkurenceschopnosti.

Na základě ustanovení článku 194 SFEU podléhají některé oblasti energetické politiky
sdílené pravomoci, což je známkou vývoje směřujícího ke společné energetické
politice. Každý členský stát si však zachovává právo „stanovit podmínky pro využívání
svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní
skladby jeho zásobování energií“ (čl. 194 odst. 2).

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Obecný politický rámec
Základem současné politické agendy je sladění cílů EU v oblasti energetiky s cíli
v oblasti klimatu podle nového balíčku Fit for 55, který byl navržen v červenci 2021,
včetně:
— snížení emisí skleníkových plynů oproti stavu v roce 1990 přinejmenším o 55 %

do roku 2030,

— snížení čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Komplexní integrovaná politika v oblasti klimatu a energetiky, kterou dne 24. října 2014
přijala Evropská rada, jež byla v prosinci 2018 revidována, se soustředí na splnění
těchto cílů do roku 2030:
— zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 32 % celkové spotřeby energie,

— zvýšit energetickou účinnost o 32,5 %,

— propojit alespoň 15 % elektrorozvodných soustav EU.

V současné době probíhají jednání o nových cílech EU v oblasti energetiky. Pro
rok 2030 budou navrženy tyto cíle:
— zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 42–45 % celkové spotřeby energie,

— snížit spotřebu primární energie v EU o 40–42 % a konečnou spotřebu energie
o 36–40 %.

Dne 25. února 2015 zveřejnila Komise strategii energetické unie (COM(2015)0080),
jejímž cílem je vytvořit energetickou unii, která domácnostem a podnikům v EU
zajistí bezpečné, udržitelné, konkurenceschopné a cenově dostupné dodávky energie.
Dne 30. listopadu 2016 předložila Komise balíček návrhů „Čistá energie pro
všechny Evropany“ (COM(2016)0860). Sestává z osmi legislativních návrhů, které
se týkají správy (nařízení o správě energetické unie ((EU) 2018/1999)), uspořádání
trhu s elektřinou (směrnice o elektřině ((EU) 2019/944), nařízení o elektřině
((EU) 2019/943), a nařízení o rizikové připravenosti ((EU) 2019/941)), energetické
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účinnosti (směrnice o energetické účinnosti ((EU) 2018/2002), směrnice o energetické
náročnosti budov ((EU) 2018/844)), obnovitelné energie (směrnice o obnovitelných
zdrojích energie ((EU) 2018/2001)) a předpisů pro regulační orgán, tj. Agentury EU
pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nařízení (EU) 2019/942 o zřízení
agentury ACER). Poslední předpis tohoto balíčku – nařízení o správě energetické
unie – byl schválen dne 4. prosince 2019. Podle tohoto nařízení musí členské státy
EU vypracovat desetileté integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu
na období od roku 2021 do roku 2030, každé dva roky předkládat zprávu o pokroku
a připravit souvislé dlouhodobé vnitrostátní strategie pro plnění cílů Pařížské dohody.
Rozhodnutím (EU) 2019/504 byly v důsledku vystoupení Spojeného království z EU
provedeny změny v politice EU týkající se energetické účinnosti a ve správě
energetické unie. Na základě tohoto rozhodnutí byly také technicky upraveny údaje
o předpokládané spotřebě energie v roce 2030 tak, aby odpovídaly Unii o 27 členských
státech.
Dne 14. července a 15. prosince 2021 Komise zveřejnila balíček Fit for 55,
s cílem snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi
z roku 1990 a učinit EU uhlíkově neutrální do roku 2050. Tento rozsáhlý balíček
sestává z revize všech stávajících aktů EU v oblasti klimatu a energetiky, včetně
směrnice o obnovitelných zdrojích energie (COM(2021)0557), směrnice o energetické
účinnosti (COM(2021)0558), směrnice o zdanění energie (COM(2021)0563), směrnice
o energetické náročnosti budov (COM(2021)802), směrnice o plynu (COM(2021)803)
a nařízení (COM(2021)804). Obsahuje rovněž nové návrhy, jako je nařízení
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (COM(2021)0559), iniciativa pro
letecká paliva ReFuelEU (COM(2021)0561) a iniciativa pro námořní paliva FuelEU
(COM(2021)0562).
Evropská komise dne 18. května 2022 předložila plán REPowerEU (COM(2022)0230)
jako reakci na obtíže a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí
na Ukrajinu. Cílem plánu je jednak najít způsob, jak ukončit závislost EU na ruských
fosilních palivech, a jednak dosažení dalšího pokroku v řešení klimatické krize.
B. Dokončení vnitřního trhu s energií
Plně integrovaný a řádně fungující vnitřní trh s energií zajišťuje dostupné ceny energie,
vysílá potřebné cenové signály pro investice do zelené energie, zabezpečuje dodávky
energie a nabízí nejméně nákladnou cestu ke klimatické neutralitě.
Právní předpisy upravující vnitřní trh s energií se poprvé objevily ve třetím energetickém
balíčku (2009–2014), který pokrýval pět oblastí: oddělení provozovatelů; vnitrostátní
nezávislé regulační orgány; spolupráci; agentura ACER a spravedlivé maloobchodní
trhy. Za účelem zlepšení přeshraniční spolupráce byly v rámci balíčku vytvořeny
Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-
E) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-
G). Zahrnoval mimo jiné nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti
velkoobchodního trhu s energií a politiku transevropských energetických sítích (TEN-
E) vycházející z nařízení (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro
transevropské energetické sítě.
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Čtvrtý energetický balíček (2015–2020), nazvaný „Čistá energie pro všechny
Evropany“, se zaměřil na uspořádání trhu s elektřinou (směrnice o elektřině, nařízení
o elektřině, nařízení o rizikové připravenosti, nařízení o agentuře ACER). Zavedl
nová pravidla pro skladování elektřiny, pobídky pro spotřebitele, jejichž cílem je
přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu s energií, desetileté vnitrostátní plány
v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030 a posílenou úlohu agentury ACER.
V posledních letech se zabýval také brexitem (viz informativní přehled 2.1.9 o vnitřním
trhu s energií).
Pátý energetický balíček nazvaný Fit for 55 byl zveřejněn ve dvou částech ve dnech
14. července a 15. prosince 2021 a v současné době se projednává. Jeho cílem je uvést
energetické cíle do souladu s novým evropským cílem v oblasti klimatu, jímž je snížit do
roku 2030 emise nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a dosáhnout do
roku 2050 uhlíkové neutrality. Zaměřuje se především na obnovitelné zdroje energie,
energetickou účinnost, zdanění energie, leteckou a námořní dopravu a budovy.
V prosinci 2021 navrhla Komise revizi (COM/2021/803, COM/2021/804), směrnice
o plynu (2009/73/ES) a nařízení o plynu ((ES) č. 715/2009)). Tato revize rovněž
navrhuje regulační rámec pro konkurenceschopné dekarbonizované trhy s plynem,
včetně koncepce a rozvoje nového trhu EU s vodíkem.
Dne 18. května 2022 navrhla Komise v rámci svého plánu REpowerEU
(COM/2022/0230) cíl 10 milionů tun domácí výroby vodíku z obnovitelných zdrojů
a 10 milionů tun z dovozu do roku 2030 s cílem nahradit zemní plyn, uhlí a ropu
v odvětvích, která lze obtížně dekarbonizovat, a v odvětvích dopravy. Dne 14. září 2022
navrhla Komise mimořádný zásah na evropských trzích s energií (COM/2022/473)
s cílem řešit nedávný dramatický nárůst cen. Jednalo se o výjimečná opatření ke
snížení poptávky po elektřině a opatření k přerozdělení přebytečných příjmů z odvětví
energetiky konečným zákazníkům.
C. Energetická účinnost
Základním kamenem politiky EU v oblasti energetické účinnosti je směrnice 2012/27/
EU o energetické účinnosti, která zavádí soubor závazných opatření, jež mají EU
pomoci dosáhnout jejího cíle 20% energetické účinnosti do roku 2020. Směrnice
vytyčila také cíle týkající se úspor energie a řadu politik v oblasti energetické účinnosti,
včetně politiky energetických renovací budov, závazných certifikátů o energetické
náročnosti budov, minimálních norem v oblasti energetické účinnosti pro produkty,
označování energetickými štítky a inteligentních elektroměrů, a stanovila rovněž určitá
práva spotřebitelů. V prosinci 2018 byl revidovanou směrnicí o energetické účinnosti
2018/2002/EU zvýšen celkový cíl EU týkající se energetické účinnosti do roku 2030 na
nejméně 32,5 %, a to na základě základních prognóz provedených v roce 2007.
V červenci 2021 navrhla Komise revidovanou směrnici o energetické účinnosti
(COM/2021/558), která zvyšuje cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 na
39 % u spotřeby primární energie a 36 % u konečné spotřeby energie, a to na základě
základních prognóz provedených v roce 2007. Stanoví rovněž povinnosti členských
států v oblasti ročních úspor energie ve výši 1,5 % jejich konečné spotřeby energie od
roku 2024 do roku 2030.
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V rámci svého plánu Repower EU (COM/2022/0230) navrhla Komise v květnu 2022
revizi cílů v oblasti energetické účinnosti (COM/2022/222) s cílem postupně ukončit
dovoz ruských fosilních paliv prostřednictvím snížení spotřeby energie v roce 2030
alespoň o 13 %, a to na základě základních prognóz provedených v roce 2007
(v absolutním vyjádření na maximálně 750 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe)
a 980 Mtoe konečné spotřeby energie a primární spotřeby energie v EU do roku 2030).
Návrh, o němž se v současné době jedná, obsahuje řadu cílů v oblasti snížení spotřeby
primární energie a konečné spotřeby energie v EU ve výši 40–42 % a 36–40 %.
Pozměněná směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice (EU) 2018/844)
stanoví pro členské státy plány postupu s dílčími cíli na roky 2030, 2040
a 2050 a dlouhodobé strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu
obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých, a to tak, aby
nejpozději v roce 2050 existoval energeticky vysoce účinný fond budov bez emisí
uhlíku. V říjnu 2020 zveřejnila Komise novou strategii týkající se tzv. „renovační
vlny“ (COM(2020)0662), jejímž cílem je průměrnou roční míru energetických renovací
v příštích deseti letech zdvojnásobit.
V červenci 2021 navrhla Komise revidovanou směrnici o energetické náročnosti
budov (COM/2021/802), která zvýšila míru renovací, zejména u budov s nejhorší
energetickou náročností v každé zemi, nahradila dlouhodobé strategie v oblasti
renovací vnitrostátními plány na renovace budov a zavedla minimální normy účinnosti
na úrovni EU.
Směrnice EU o ekodesignu (směrnice 2009/125/ES) a rámcové nařízení o označování
energetickými štítky (nařízení (EU) 2017/1369) stanoví pro jednotlivé skupiny výrobků
požadavky na ekodesign a označování energetickými štítky (viz informativní přehled
2.4.8 o energetické účinnosti).
D. Energie z obnovitelných zdrojů
Solární energie, větrná energie na pevnině a na moři, energie z oceánu a vodní energie,
biomasa a biopaliva a vodík – to vše jsou obnovitelné zdroje energie. Samotné trhy
s energií nemohou v EU zajistit požadovanou úroveň obnovitelných zdrojů energie,
což znamená, že může být nutné využít vnitrostátních režimů podpory a režimů
financování ze strany EU. Jednou z priorit, na nichž se na svém zasedání v květnu 2013
shodla Evropská rada, je zvyšování diverzifikace dodávek energie v EU a rozvoj
místních zdrojů energie s cílem zajistit bezpečnost dodávek a snížit závislost na
vnějších zdrojích. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, směrnice 2009/28/ES ze
dne 23. dubna 2009 zavedla 20% cíl, kterého je třeba dosáhnout do roku 2020.
V prosinci 2018 stanovila nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie (směrnice
(EU) 2018/2001) závazný celkový cíl EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro
rok 2030 na nejméně 32 %. Dne 19. listopadu 2020 představila Komise strategii EU pro
obnovitelnou energii na moři (COM/2020/741), čímž zintenzivnila své snahy o dosažení
klimaticky neutrální Unie do roku 2050. Strategie navrhuje, aby se evropská kapacita
v oblasti větrné energie na moři zvýšila do roku 2030 ze současných 12 GW na nejméně
60 GW a do roku 2050 na 300 GW. K podnícení využití jednotlivých zdrojů obnovitelné
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energie existují různé strategie (viz informativní přehled 2.4.9 o obnovitelných zdrojích
energie).
V červenci 2021 se v návrhu nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie
(COM(2021)0557) stanovilo zvýšení celkového cíle v oblasti energie z obnovitelných
zdrojů na 40 % do roku 2030. V květnu 2022 navrhla Komise v souladu s plánem
REPowerEU (COM/2022/0230), jehož cílem je rozfázovat ruská fosilní paliva, zvýšit cíl
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, o němž se v současné době jedná, na 45 % do
roku 2030. Komise konkrétně předložila strategii pro solární energii (COM/2022/0221),
která má do roku 2025 zdvojnásobit solární fotovoltaickou kapacitu tím, že do roku 2030
nainstaluje 600 GW. Stanoví rovněž cíle pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jichž
má být dosaženo do roku 2030 (10 milionů tun pro domácí výrobu a 10 milionů tun
dovozu), navrhuje navýšit v rámci akčního plánu pro biometan výrobu na 35 miliard
metrů krychlových (mld. m³) do roku 2030 a zkrácení a zjednodušení povolovacích
postupů.
E. Posílení vnějších vztahů v oblasti energetiky
V roce 2012 zavedla EU mechanismus pro výměnu informací, aby usnadnila koordinaci
kroků mezi zeměmi EU a třetími zeměmi a zajistila dodržování práva EU (rozhodnutí
994/2012/EU). Na základě tohoto mechanismu musí země EU předkládat Komisi
všechny existující mezinárodní dohody z oblasti energetiky, aby je posoudila, a mezi
členskými státy musí existovat určitá míra výměny informací.
Komise reagovala na ruskou invazi na Ukrajinu ve svém sdělení REPowerEU
(COM/2022/108) ze dne 8. března 2022 tím, že navrhla snížení spotřeby fosilního plynu
nejméně o 155 mld. m³, což odpovídá objemu dovezenému z Ruska v roce 2021,
s cílem dosáhnout během jednoho roku snížení o téměř dvě třetiny.
V květnu 2022 Komise v souladu s plánem REPowerEU (COM/2022/0230), jehož
cílem je rozfázovat ruská fosilní paliva, spolupracovala s mezinárodními partnery na
diverzifikaci dodávek a zajištění dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) a vyšších
dodávek plynu z plynovodů mezinárodních partnerů. Vytvořila energetickou platformu
EU, dobrovolný koordinační mechanismus na podporu nákupu plynu a vodíku pro EU
a zveřejnila vnější energetickou strategii EU (JOIN/2022/23), která podporuje Ukrajinu,
Moldavsko, země západního Balkánu a Východního partnerství, jakož i nejzranitelnější
partnery EU.
F. Zvyšování bezpečnosti dodávek energie
Nařízení (EU) 2019/941 o rizikové připravenosti v odvětví elektrické energie, které
je součástí balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, ukládá členským státům
EU povinnost vzájemné spolupráce, aby bylo v době energetické krize zajištěno, že
dodávky elektřiny budou směřovat tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Podle nařízení
musí mít členské státy k dispozici nástroje vhodné k tomu, aby v duchu solidarity
a transparentnosti mohly předcházet případným energetickým krizím, připravit se na
ně a řešit je.
Vzhledem ke klíčovému významu zemního plynu a ropy pro zabezpečení dodávek
energie do EU přijala Unie několik opatření s cílem zajistit, aby byla prováděna
posouzení rizik a aby byly vypracovány odpovídající plány preventivních opatření
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a plány pro stav nouze. V roce 2017 bylo přijato nařízení o bezpečnosti dodávek
plynu (nařízení (EU) 2017/1938), které poskytlo záruky bezpečnosti dodávek plynu
a posílilo prevenci, solidaritu a mechanismy reakce na krize. Směrnice o zásobách
ropy (směrnice 2009/119/ES) ukládá členským státům povinnost udržovat minimální
zásoby ropy v objemu, který odpovídá 90 dnům průměrného denního čistého dovozu
nebo 61 dnům průměrné denní domácí spotřeby, podle toho, která z těchto dvou hodnot
je vyšší. Komise navrhla rozšíření působnosti směrnice o zemním plynu (směrnice
2009/73/ES) na plynovody vedoucí do třetích zemí i z těchto zemí, včetně stávajících
i budoucích plynovodů (COM(2017)0660). Směrnice o plynu byla v roce 2019
pozměněna směrnicí (EU) 2019/692 a zajistila tak, aby se pravidla pro vnitřní trh
EU se zemním plynem vztahovala na dálkové přepravní plynovody mezi členskými
státy a třetí zemí s tím, že výjimku tvoří stávající plynovody. Směrnicí o bezpečnosti
činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (směrnice 2013/30/EU) byla zavedena
zvláštní ustanovení. Nařízení (EU) 2017/1938 stanoví posílenou regionální spolupráci,
regionální plány preventivních opatření a plány pro stav nouze i mechanismus solidarity
pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
Priorita zabezpečení dodávek na trhu EU s energií se po ruské invazi na Ukrajinu
v únoru 2022 dramaticky zvýšila. Dne 8. března 2022 bylo ve sdělení EU REPowerEU
(COM/2022/108) navrženo několik opatření k tomu, jak řešit využívání ruské ropy
a zemního plynu jako zbraně, tedy například přerušení dodávek plynu do několika
členských států EU. Dne 23. března 2022 zveřejnila Komise sdělení o bezpečnosti
dodávek a dostupných cenách energie (COM/2022/138) a návrh nového nařízení
o skladování plynu (COM/2022/135). Navrhované nařízení o skladování plynu
zavedlo povinnost týkající se minimální úrovně skladování plynu ve výši 80 % do
1. listopadu 2022, zvýšení zásob plynu v následujících letech na 90 %, průběžné cíle
a nový postup certifikace s cílem snížit rizika vnějších interferencí. Dne 18. května 2022
uvedl plán REPowerEU (COM/2022/0230) do praxe konec závislosti EU na ruských
fosilních palivech prostřednictvím úspor energie, diverzifikace dodávek energie
a urychleného zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Dne 27. června 2022 bylo
v rekordním čase přijato nařízení (EU) 2022/1032 o skladování plynu, které zavádí
povinnosti týkající se minimálních úrovní skladování plynu.
Vzhledem k riziku dalšího snižování dodávek plynu z Ruska navrhla Komise
v červenci 2022 nové nařízení Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky
po plynu (COM/2022/361) s cílem snížit do jara 2023 spotřebu plynu v Evropě o 15 %.
Rovněž zveřejnila sdělení EU o šetření energií (COM/2022/240) obsahující řadu
možností krátkodobých úspor, jako je cílené snížení vytápění a chlazení ve veřejných
budovách.
Navržený Fond pro spravedlivou transformaci (COM(2002)0022) – coby součást
Zelené dohody pro Evropu – podporuje uhelné regiony a regiony s vysokými emisemi
uhlíku v úsilí o přechod na nízkouhlíkové zdroje energie.
Na energetickou infrastrukturu zemí EU se vztahuje politika sítí TEN-E (nařízení (EU)
č. 347/2013), která se zaměřuje na propojení energetické infrastruktury zemí EU
a v zájmu rozvoje lépe propojených energetických sítí EU definuje devět prioritních
koridorů (čtyři elektroenergetické koridory, čtyři koridory pro přepravu plynu a jeden
koridor pro přepravu ropy) a tři prioritní tematické oblasti (inteligentní sítě, elektrické
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dálnice, přeshraniční sítě pro přepravu oxidu uhličitého). Síť TEN-E je financována
z části Nástroje pro propojení Evropy na období 2021–2027 týkající se energetiky
(nařízení (EU) 2021/1153).
Nařízení o správě energetické unie (2018/1999) stanovilo cíl propojení ve výši nejméně
15 % do roku 2030, aby tak povzbudilo země EU k propojení svých instalovaných
kapacit výroby elektřiny. Poměr přeshraniční kapacity ve výši 15 % byl vypočten
vydělením dovozní kapacity instalovanou výrobní kapacitou zemí EU.
V dubnu 2022 přijali spolunormotvůrci nové nařízení (EU) 2022/869 o TEN-E v souladu
s cíli Unie v oblasti energetiky a klimatu pro roky 2030 a 2050. Nařízení určilo projekty
společného zájmu EU (pátý seznam projektů společného zájmu) a projekty společného
zájmu, které propojují EU se třetími zeměmi, ukončilo podporu pro nové projekty
v oblasti zemního plynu a ropy a zavedlo povinná kritéria udržitelnosti pro všechny
projekty.
G. Výzkumné, vývojové a demonstrační projekty
Horizont Evropa (nařízení (EU) 2021/695) je rámcový program, který probíhá od
roku 2021 do roku 2027. Jedná se o hlavní nástroj EU na podporu výzkumu v oblasti
energetiky, jehož rozpočet činí 95,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018), včetně
5,4 miliardy EUR z programu NextGenerationEU.
Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) přijatý v roce 2007
měl za cíl zužitkovat nízkouhlíkové technologie za účelem rychlejšího uvádění
klimaticky neutrálního energetického systému na trh a jeho rychlejšího využití.
Plán stanovil 10 opatření v oblasti výzkumu a inovací (obnovitelné technologie,
snížení nákladů na technologie, nové technologie a služby pro spotřebitele, odolnost
a bezpečnost energetických systémů, nové materiály a technologie ve stavebnictví,
energetická účinnost v průmyslu, konkurenceschopnost v globálním odvětví baterií
a v elektromobilitě, obnovitelné zdroje paliv a bioenergie, zachycování a ukládání uhlíku
a jaderná bezpečnost), vztahuje se na všechny články inovačního řetězce, včetně
financování a regulačního rámce, a disponoval celkovou správní strukturou.
Vzhledem k významné úloze elektřiny při dekarbonizaci jsou jako klíčové technologie
nízkouhlíkové ekonomiky vnímány baterie jakožto zařízení pro ukládání elektrické
energie. Právní předpisy EU o odpadních bateriích jsou zakotveny ve směrnici
o bateriích (směrnice 2006/66/ES). Záměrem strategického akčního plánu v oblasti
baterií (COM(2018)0293) je vytvořit pro baterie celosvětově integrovanou, udržitelnou
a konkurenceschopnou průmyslovou základnu.
Dne 10. prosince 2020 navrhla Komise nové nařízení o bateriích (COM(2020)0798),
které má zajistit, aby baterie vstupující na trh EU byly udržitelné a bezpečné po celou
dobu svého životního cyklu. V současné době probíhají interinstitucionální jednání
o nařízení o bateriích.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament vždy zcela jednoznačně podporoval společnou energetickou politiku
zaměřenou na otázky dekarbonizace, konkurenceschopnosti, bezpečnosti
a udržitelnosti. V souvislosti se současnými i budoucími výzvami vnitřního trhu již
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mnohokrát vyzýval k soudržnosti, odhodlání, spolupráci a solidaritě mezi členskými
státy, k politicky závaznému postoji všech členských států a rovněž k tomu, aby
se Evropská komise chopila iniciativy a zasadila se o větší pokrok při plnění cílů
stanovených do roků 2030 a 2050.
Parlament usiluje o větší integraci trhů s energií a o přijetí ambiciózních,
právně závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti
a snižování emisí skleníkových plynů. V této souvislosti podporuje přijímání
ambicióznějších závazků k plnění vlastních cílů EU a zdůrazňuje, že nová energetická
politika musí přispívat k uskutečnění cíle snížit emise skleníkových plynů v EU
a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050:
V posledních usneseních Parlamentu, která se týkala energetiky, byl kladen větší důraz
na všechny klimatické a environmentální cíle, na nichž je založena energetická politika
EU: dne 28. listopadu 2019 vyhlásila klimatickou a environmentální krizi v Evropě[1]; dne
15. ledna 2020 potvrdila Zelenou dohodu pro Evropu jako klimatické odůvodnění cílů
energetické unie[2]; dne 10. července 2020 naléhavě vyzvala Komisi, aby aktualizovala
hlavní směry transevropské energetické infrastruktury a uvedla ji do souladu s novou
politikou EU v oblasti klimatu[3]. Dne 8. října 2020 hlasoval Parlament pro zahájení
jednání s Radou v zájmu stanovení celkového cíle 60% snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2030 a postupného ukončení všech přímých i nepřímých dotací na
fosilní paliva nejpozději do roku 2050[4]. V reakci na pandemii onemocnění COVID-19
bylo opět připomenuto, že zelená a digitální strategie jsou základem integrovanější,
robustnější a účinnější energetické unie EU.
Parlament přijal k ruské invazi na Ukrajinu a následné energetické krizi následující
klíčové postoje:
— Dne 1. března 2022 Parlament odsoudil nezákonnou, nevyprovokovanou

a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině a ruskou invazi na
Ukrajinu[5].

— Dne 7. dubna 2022 vyzval k okamžitému úplnému embargu na ruský dovoz ropy,
uhlí, jaderného paliva a plynu[6].

Přijal rovněž několik dalších usnesení o konkrétních aspektech konfliktu: vítá formální
doporučení Komise udělit status kandidátské země EU Ukrajině a Moldavsku a dát
evropskou perspektivu Gruzii; podporuje ochranu dětí a mladých lidí, kteří utíkají před
válkou na Ukrajině, ze strany EU dopad války na ženy.
Parlament přijal ke stávajícímu balíčku Fit for 55 tyto postoje:
— Dne 14. září 2022 Parlament podpořil ambicióznější cíle v oblasti energetické

účinnosti, než jaký byl původní návrh Komise z července 2021[7], což odpovídá

[1]Usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické a environmentální nouze (Úř. věst. C 232, 16.6.2021, s. 28).
[2]Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu (Úř. věst. C 270, 7.7.2021, s. 2).
[3]Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 o revizi hlavních směrů pro transevropské energetické
infrastruktury (Úř. věst. C 371, 15.9.2021, s. 68.).
[4]Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 8. října 2020 k právnímu rámci pro klima (přijaté texty, P9_TA
(2020)0253).
[5]Usnesení ze dne 1. března 2022 (přijaté texty, P9_TA(2022)0052).
[6]Usnesení ze dne 7. dubna 2022 (přijaté texty, P9_TA(2022)0121).
[7]Usnesení ze dne 14. září 2022 (přijaté texty, P9_TA(2022)0315).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019IP0078(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020IP0005&qid=1635149070817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020IP0199&qid=1635149281082
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_CS.html
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40% snížení konečné spotřeby energie a 42,5% snížení spotřeby primární energie,
což odpovídá absolutním horním limitům ve výši 740 Mtoe a 960 Mtoe. To je o něco
ambicióznější než revidované cíle, které Komise navrhla v květnu 2022 ve svém
plánu RepowerEU.

— Dne 14. září 2022 podpořil Parlament ambicióznější cíl odpovídající 45% podílu
obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie do roku 2030[8]. To je
v souladu s plánem RepowerEU postupně ukončit dovoz energie z Ruska a urychlit
zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Parlament rovněž podporuje diverzifikaci zdrojů energie a zásobovacích tras. Zdůraznil
význam propojování distribučních soustav zemního plynu a elektřiny přes střední
a jihovýchodní Evropu podél severojižní osy pro vytváření většího počtu propojení,
diverzifikaci terminálů LNG a budování plynovodů, což umožní otevření vnitřního trhu.
Parlament vyzdvihl význam výzkumu pro zajišťování udržitelných dodávek energie
a zdůraznil, že je třeba vyvíjet společné úsilí v oblasti nových energetických technologií,
a to jak pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak pokud jde o udržitelné technologie
využívání fosilních paliv. Zdůraznil rovněž, že pro úspěšné provedení plánu jsou
nezbytné další veřejné a soukromé zdroje financování.

Matteo Ciucci
09/2022

[8]Usnesení ze dne 14. září 2022 (přijaté texty, P9_TA(2022)0317).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0317_CS.html
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