17. — 21. LEDNA
V úterý 18. ledna Evropská komise zahájila
veřejnou konzultaci, která se soustředí na
možnosti, jak zlepšit postupy při udělování
povolenek pro projekty zaměřené na obnovitelné
zdroje energií a zároveň, jak zjednodušit dohody
o nákupu elektřiny. Vstupy do konzultace Komise
využije pro přípravu vodítek, která by měla být
zveřejněna v létě tohoto roku. Administrativní překážky
při udělování povolení patří mezi dlouhodobé problémy,
které brání zavádění projektů zaměřených na
obnovitelné zdroje energie a tím odrazují potenciální
investory. Veřejná konzultace je otevřena do 12. dubna
2021. Více se dočtete zde a zapojit se do veřejné
konzultace je možné zde.
Ve stejný den Komise spustila i veřejnou
konzultaci v souvislosti s přípravou strategie pro
solární energii, která by měla být publikována do
konce tohoto roku. Konzultace je zaměřena na to, jak
nejlépe dosáhnout zvýšení podílu solární energie
v rámci navýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku
2030. Konzultace také zdůrazňuje, že nákladově
efektivního
zavedení
tohoto
zdroje
v
případě
prohlubující se integrace unijního energetického
systému nemůže být dostatečně dosaženo na úrovni
jednotlivých
členských
států.
Podrobnosti
jsou
k nalezení zde a dotazník k veřejné konzultaci zde.
Ve středu 19. ledna komisařka pro energetiku
Kadri Simsonová zahájila ad hoc jednání unijní
Koordinační skupiny pro otázky plynu, kterého se
zúčastnili příslušní experti z členských zemí,
zástupci Evropské sítě provozovatelů přepravních
soustav pro zemní plyn (ENTSO-G) a dalších
organizací plynárenského sektoru. Diskuse se
zaměřila na zajištění dodávek plynu a jeho uskladnění
v Unii i bezpečnost dodávek na Ukrajině a v sousedství
EU. Komisařka Simsonová informovala o monitoringu
trhu s plynem, vyhodnocení možných scénářů a rovněž
o jednáních s mezinárodními partnery a dodavateli. Více
je uvedeno zde.
Ve čtvrtek 20. ledna předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyenová vystoupila na
zasedání Světového ekonomického fóra. Ve svém

projevu vedoucí představitelka Komise zdůraznila
potřebu investovat do vývoje, výroby a užití polovodičů
a čipů. Komise očekává, že do roku 2030 by měl
stoupnout podíl Unie na globální výrobě čipů na úroveň
20 %. Komise v této souvislosti začátkem února
letošního roku zveřejní dlouho očekávaný návrh aktu o
čipech. Předsedkyně zároveň poznamenala, že současná
krize způsobená rostoucími cenami zemního plynu
poslouží jako hybatel pro zrychlení transformace
směrem k čistým zdrojům energie a větší integraci
unijního energetického trhu. Unie se rovněž zaměří na
to, aby poskytla ochranu nejzranitelnějším skupinám
obyvatel a vytvořila síť stabilních a spolehlivých
dodavatelů. Více informací je k dispozici zde a celý
projev si můžete přečíst zde.
Ve stejný den Komise ve spolupráci s národními
orgány pro ochranu práv spotřebitelů zveřejnila
výsledky celounijního šetření ohledně online
recenzí
spotřebitelů.
Komise
ve
spolupráci
se členskými státy, Islandem a Norskem prověřila 223
hlavních webových stránek z hlediska zavádějících
recenzí spotřebitelů. Téměř dvě třetiny online obchodů,
tržišť, rezervačních webových stránek, vyhledávačů a
srovnávačů vyvolaly pochybnosti o spolehlivosti recenzí.
Ve 144 případech dozorové orgány nemohly potvrdit, že
prodejci vyvíjejí dostatečné úsilí pro zajištění autenticity
recenzí, tj. že zboží či služby, na které recenzenti
napsali své názory, jimi byly skutečně užívány. Orgány
na
ochranu
spotřebitelů
došly
k
závěru,
že
přinejmenším 55 % prověřených webů pravděpodobně
porušuje směrnici o neférových obchodních praktikách,
která požaduje, aby spotřebitelům byly poskytovány
pravdivé informace, jež by jim umožnily činit
informovaná rozhodnutí. Podrobnosti se lze dočíst zde.
V pátek začíná neformální jednání ministrů pro
energetiku ve francouzském Amiens. Delegaci na
Radu pro energetiku vede ministr průmyslu a obchodu
Jozef Síkela. Hlavními tématy neformální Rady budou
nástroje pro lepší ochranu spotřebitelů na energetickém
trhu, energetická účinnost a vodíková ekonomika. Více
zde.
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