
GREEN DEAL
A ENERGETICKÁ 

BEZPEČNOST

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě,  

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –  

Bezpečná zima díky úsporám plynu

Aby se předešlo nedostatku plynu v nadcházejících měsících, doporučuje se snížení poptávky 

po plynu od 1. srpna 2022 do 31. března 2023 o 15 %.

Sdělení KOM(2022) 360

Bezpečná zima  
díky úsporám plynu

1. 8.
2022

15 %
31. 3.
2023
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SOUČASNÁ SITUACE
 

 nižšími dodávkami plynu je již postižena téměř polovina členských států

 poptávka po plynu představuje 24 % celkové hrubé domácí spotřeby energie v EU

  v roce 2021 se EU v případě dodávek plynu spoléhala na Rusko z více než 40 % (asi 10 % celko-

vých potřeb energie)

 dodávky ruského plynu do EU se výrazně snižují

 v červnu 2022 činily toky plynu z Ruska do EU méně než 30 % průměru let 2016–2021

 toky plynu plynovody z Ruska přes Bělorusko se zastavily a přes Ukrajinu se neustále snižují

 od poloviny června 2022 byly toky přes plynovod Nord Stream 1 sníženy o 60 %

Cíl

→ vytyčit nový evropský plán na snížení poptávky po plynu, jímž by se mělo snížit využívání 

plynu v Evropě o 15 % do jara 2023

→ stanovit opatření, zásady a kritéria pro koordinované snižování poptávky

→ plán se zaměřuje na nahrazení plynu jinými palivy a na celkové úspory energie ve všech 

odvětvích

→ zabezpečit dodávky domácnostem a klíčovým uživatelům, jako jsou nemocnice, 

průmyslová odvětví, která jsou rozhodující pro poskytování základních produktů a služeb 

pro ekonomiku, dodavatelské řetězce a konkurenceschopnost EU

→ nahradit plyn jinými palivy 

→ snížit rizika spojená s nedostatkem plynu, a to i pro odvětví, která jsou pro dodavatelské 

řetězce v EU, pracovní místa a růst, celkovou konkurenceschopnost a evropské 

hospodářství kriticky důležitá

→ posílit energetický a vnitřní trh EU zintenzivněním spolupráce a koordinace mezi 

členskými zeměmi

Sdělení, včetně evropského plánu na snížení poptávky po plynu v příloze, se zaměřuje na opatření 

na straně poptávky, přičemž vychází z plánu REPowerEU a plánu úspor energie v EU.
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Toky ruského plynu v roce 2022 ve srovnání s předchozími roky

EU usiluje o to, aby se předešlo snižování průmyslové činnosti, nicméně její omezení nelze 

vzhledem k rizikům bezpečnosti dodávek zcela vyloučit.

POSTUP
 

  řízení poptávky by se mělo přednostně zaměřit na odvětví s lepšími možnostmi náhrady a lépe 

rozložit zátěž v rámci celého hospodářství, přičemž by se měly chránit HDP a zaměstnanost

  před zvážením omezení by členské státy měly vyčerpat všechny možnosti náhrady paliva, nepo-

vinné systémy úspor a alternativní zdroje energie

  měl by být upřednostněn přechod na obnovitelné zdroje energie nebo čistší, méně uhlíkově ná-

ročné nebo znečišťující možnosti 

  při žádosti o solidární dodávky plynu má Komise po členských zemích požadovat, aby prokázaly, 

že realizovaly všechna opatření ke snížení poptávky

  k omezování toku zemního plynu, zavedení přídělového systému či přerušení distribuce plynu 

by mělo docházet pouze v případě, že nebude k dispozici žádné jiné řešení 

  členským státům se doporučuje, aby se primárně zaměřily na odvětví, kde je možné plyn snad-

něji nahradit  

 každá země EU si může sama rozhodnout, jak poptávku po plynu sníží

  pomoci členským státům určit a upřednostnit v rámci „nechráněných“ skupin spotřebitelů nej-

kritičtější zákazníky nebo zařízení:
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1.   společenská závažnost – odvětví zahrnující zdravotnictví, potraviny, bezpečnost, zabezpe-

čení, rafinerie a obranu, jakož i poskytování environmentálních služeb

2.   přeshraniční dodavatelské řetězce – odvětví poskytující zboží a služby, které mají zásadní 

význam pro hladké fungování dodavatelských řetězců EU

3.   poškození zařízení – ve snaze předejít situaci, kdy by nemohla být obnovena výroba bez vý-

razných prodlev, oprav, schválení regulačními orgány a nákladů

4.   možnosti snížení spotřeby plynu a nahrazení výrobku/složky – rozsah, v jakém mohou prů-

myslová odvětví přejít k dováženým součástkám/výrobkům, a rozsah, v jakém může být 

poptávka uspokojena dovozem

HLAVNÍ ZÁSADY PLÁNU: NÁHRADA, SOLIDARITA A ÚSPORY

  Náhrada: úsilí členských států v oblasti výroby energie, odvětví a domácností by se mělo nejpr-

ve zaměřit na možnosti náhrady, které by umožnily odklon od používání zemního plynu. Mož-

nost dočasně využít nahrazení zemního plynu uhlíkově náročnějšími zdroji, jako je nafta nebo 

uhlí, a to s nezbytnými opatřeními na ochranu životního prostředí. 

 Solidarita: předvídat a zmírňovat rizika úplného přerušení dodávek ruského plynu. 

  Úspory: s dalším snížením poptávky by se mělo počítat v oblasti vytápění a chlazení budov 

nebo ohřevu vody.

Potenciál různých typů opatření ke snížení poptávky po plynu

Opatření k překlenutí mezery
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DŮSLEDKY
 

 snížení spotřeby plynu by mohlo mít pozitivní vliv na jeho cenu kvůli poklesu poptávky

  pokyny mají zajistit koordinovaný přístup členských zemí a vzájemnou solidaritu s cílem snížit 

případné negativní důsledky přerušení dodávek plynu na hospodářství, konkurenceschopnost 

průmyslu a zaměstnanost

 Komise se snaží přijít s řešením i na straně nabídky, a oslovuje alternativní dodavatele plynu

Opatření pro přechod na jiná paliva by měla být navržena tak, aby neohrozila střednědobé cíle  

dekarbonizace a potřebu urychlit přechod na čistou energii, minimalizovala nárůst znečištění  

a neohrozila celkové dlouhodobé závazky členských států, týkající se postupného odklonu od uhlí. 


