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Na více než 4.200 stranách textu se p řepracovává :

1.Návrh nařízení o správ ě Energetické unie .
2.Návrh revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie .
3.Návrh revize směrnice o energetické ú činnosti .
4.Návrh revize směrnice o energetické náro čnosti budov .

Dále pak 4 elektroenergetické návrhy:

5. Návrh revize nařízení o Agentu ře pro spolupráci regula čních orgán ů.
6. Návrh revize směrnice o spole čných pravidlech pro vnit řní trh s elekt řinou .
7. Návrh nařízení o trhu s elekt řinou . 
8. Návrh nařízení o připravenosti na rizika v elektroenergetice .

Nadto balíček obsahuje také zprávu o cenách energií, 
zprávu o kapacitních mechanismech, 
strategii pro energetický výzkum a inovace a 
několik nařízení Komise o ekodesignu.
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Energetika

– OZE – celounijní závazek 32,5%
– energetická účinnost – 32% bude znamenat další tlak na odklon od 

uhlí
– vnitřní trh s energií – ostrovní produkce energie

– a další...

• Náklady na splnění cílů?

– dodatečné náklady až 1.000.000.000.000 Kč!!!
– Svaz průmyslu a dopravy odhaduje 500 - 1.000 miliard Kč

– MPO odhaduje 400 – 700 miliard Kč

Výroba elekt řiny, vytáp ění, ale i doprava 
se v následujícím desetiletí výrazn ě změní...
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Přijaté cíle pro výrobu elektřiny 

Správa energetické unie (Governance file) a dopady 

na infrastrukturu

4



15.9.2010

IEC 2010

...tak svítí Evropa
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…budeme mít dostatek elektřiny z OZE?

ZZáávvěěrem rem –– tyto principy mustyto principy musíí být respektovbýt respektováányny

1. Zajišt ění bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elekt řiny je odpov ědností členského 
státu . Na úrovni členského státu tedy také musí zůstat nezbytně nutné působnosti a 
rozhodovací pravomoci týkající se zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny. 
Role regionálních či evropských organizací a jejich akty musí zůstat pouze doporučující, bez 
rozhodovacích pravomocí. 

2. Členský stát si musí zachovat právo volby energetické ho mixu a zároveň schopnost 
využívat výhod, resp. povinnost nést nevýhody, z této volby vyplývající. Členský stát nesmí
mít povinnost, ale pouze možnost, nést solidárně náklady vyplývající z volby energetických 
mixů v okolních členských státech. 

3. Musí být respektován princip proporcionality . Každé odůvodnění opírající se o zvýšení
efektivity v případě regionální spolupráce či spolupráce na úrovni celé EU musí deklarovat 
nejen přínosy (zvýšení efektivity) pro celek, ale také pro každý jednotlivý členský stát (tj. není
možné, aby výhody pro některé členské státy byly na úkor jiných členských států i přes to, že 
v součtu by opatření bylo přínosné). 
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Děkuji za pozornost!


