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Abstrakt 

Vzájemná závislost EU a Ruska v energetickém sektoru vyústila v roce 2000 ve 

vytvoření tzv. Energetického dialogu EU-Rusko. Od svého založení musel Dialog čelit 

řadě vnějších vlivů, především dvěma rusko-ukrajinským plynovým krizím v letech 

2006 a 2009, kdy došlo k přerušení dodávek zemního plynu do EU. Bakalářská práce 

zkoumá, jakým způsobem dokázal Dialog odpovědět na důsledky obou krizí. Práce 

nejprve analyzuje fungování Dialogu mezi lety 2000–2013, včetně krizí a jejich dopadů. 

Následným srovnáním vývoje Dialogu před a po krizích dochází k rozboru jeho reakcí 

na proběhlé události. Autor dochází k závěru, že přes znatelné odezvy a změny v 

Dialogu, nedokázaly EU a Rusko dostatečně odpovědět na důsledky krizí, zejména 

protože zůstal nevyřešen problém tranzitních států a bezpečnosti energetické 

infrastruktury. 

 

Abstract 

The interdependence of the EU and Russia in the energy sector led to the establishment 

of “EU-Russia Energy Dialogue” in 2000. Since its formation the Dialogue had to face 

various external influences, including two Russia-Ukraine gas disputes in 2006 and 

2009 during which the gas supplies to the EU were interrupted. The Bachelor’s thesis 

examines, how the Dialogue answered to the consequences of the gas crises. Firstly this 

paper analyses the development of the Dialogue between 2000 and 2013, as well as the 

impacts of the two crises. The reactions of the Dialogue to the crises are presented by 

the comparison of the Dialogues work before and after they occurred. The author 

concludes that although there were some responses, EU and Russia didn’t manage to 



   

sufficiently resolve the most challenging issues, including the ongoing problems with 

the transit states and the energy infrastructure security. 
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1. Úvod 
Energetika hraje klíčovou pro všechny moderní státy. Dostatečně rozvinutý 

energetický sektor umožňuje nejen ekonomický růst nebo technologický rozvoj, ale i 

život na vysoké úrovni. I proto se jedná o důležitou oblast pro Evropskou unii (EU), 

která potřebuje stabilní přísun energií, aby mohla fungovat a udržela současný životní 

standard jejích občanů. Už začátky evropské integrace v 50. letech se točily okolo 

energetiky, když v roce 1952 vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli, následované v roce 

1958 Euratomem. Vedoucí roli přesto nakonec získala integrace ekonomická 

a energetika zůstala v rukou členských států. Změna přišla až s přijetím Lisabonské 

smlouvy v roce 2009. Díky ní se energetika posunula do pozice sdílené pravomoci EU 

a členských států, což potvrdilo vzrůstající zájem členských států zabezpečit společnou 

energetickou situaci. Neznamená to ale, že by EU předtím do energetiky vůbec 

nezasahovala. Platí to především pro vztahy se zahraničními partnery, na kterých je EU 

energeticky závislá. Nejdůležitějším a největším dovozcem energií do EU je Rusko.
1
 

Z toho důvodu s ním EU navázala bilaterální energetická jednání jako s jedním 

z prvních. 

Tato práce se bude zabývat právě energetickou politikou EU vůči Rusku, a to na 

základě jejich oficiálního jednání v rámci tzv. Energetického dialogu EU-Rusko (dále 

jen Dialog).  Práce bude sledovat fungování Dialogu od jeho založení v roce 2000 do 

roku 2013, kdy vyšel společný dokument EU a Ruska, „Roadmap: EU-Russia Energy 

Cooperation until 2050“. Na práci Dialogu nelze pohlížet zcela izolovaně, a proto bude 

jeho působení zasazeno i do širšího kontextu energetických otázek v daném období. 

Nejprve bude stručně představeno fungování energetické politiky EU, její vzájemná 

závislost s Ruskem a obecné principy Dialogu. Dále se práce zaměří na působení 

Dialogu v prvním období mezi lety 2000–2009. Následovat bude analýza průběhu 

a důsledků dvou rusko-ukrajinských plynových krizí z let 2006 a 2009, které měly velký 

vliv na celoevropský energetický prostor, včetně Dialogu. Obsahem další části bude 

fungování Dialogu v letech 2009–2013. Závěrečná kapitola se pokusí zanalyzovat 

reakce Dialogu na plynové krize, případně porovnat před a po krizové jednání Dialogu, 

a také nastínit výzvy, které by měly EU a Rusko řešit v budoucí energetické spolupráci. 

                                                 
1
 Sanam S. Haghighi, Energy security: the external legal relations of the European Union with major oil- 

and gas-supplying countries (Oxford: Hart, 2007), 341. 
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Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem Dialog reagoval 

na plynové krize z roku 2006 a 2009, a případně vztáhnout jeho reakce na budoucí 

fungování této spolupráce. Daného cíle by mělo být dosaženo analýzou práce Dialogu 

v celém tomto období, analýzou plynových krizí a jejich důsledků, a následným 

srovnáním působení Dialogu před a po krizích vzhledem k určeným důsledkům krizí. 

1.1 Zhodnocení použitých pramenů a literatury 

Tato práce je založena na rozboru primárních pramenů, především dokumentů 

vydaných Evropskou unií a Dialogem. EU podává časté zprávy o svém konání a volně 

je zpřístupňuje k nahlédnutí na internetu. Při čtení zpráv, komunikace a legislativy EU 

musíme vzít v úvahu, že se jedná o oficiální dokumenty, které poskytují pouze strohý 

pohled na vnitřní jednání instituce. Podobně je nutné přistoupit ke zprávám Dialogu, 

kde navíc předcházelo kompromisní jednání mezi EU a Ruskem. Z těchto dokumentů 

tak často není patrné, které ze stanovisek podporuje, prosazuje či říká jedna nebo druhá 

strana. V úvahu rovněž musíme vzít diplomatický jazyk zpráv a velkou politickou váhu 

energetických otázek. Oba faktory mohou skutečnost významně ovlivňovat. Kritický 

přístup k těmto pramenům je proto nezbytný. Údaje a statistická data v nich uvedené lze 

ale považovat za věrohodné. 

Pro dokreslení souvislostí oficiálních dokumentům práce využila odborné 

literatury. Co se týče rozsáhlejších publikací o energetických vztazích EU a Ruska, 

nejvíce dostupná je anglojazyčná literatura. Konkrétně se tématu věnuje Pami Aalto 

v publikaci The EU-Russian Energy Dialogue: Europe's Future Energy Security
2
, která 

se opírá o přiblížení rozdílů mezi oběma aktéry. Obecněji se k evropsko-ruským 

energetickým vztahům vyjadřuje např. Sanam S. Haghighi, Energy security: the 

external legal relations of the European Union with major oil- and gas-supplying 

countries
3
 nebo Ali Tekin a Paul Andrew Williams, Geo-politics of the Euro-Asia 

energy nexus: the European Union, Russia and Turkey
4
. Záběr jmenovaných titulů 

směřuje k širšímu pochopení energetických problémů ve spojitosti s EU a samotný 

Dialog řeší obvykle jen okrajově. Významnou publikací z českého prostředí je Energie 

pro Evropu: energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou 

                                                 
2
 Pami Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue: Europe's Future Energy Security (Aldershot: Ashgate 

Publishing, 2008). 
3
 Haghighi, Energy security.  

4
 Ali Tekin a Paul Andrew Williams, Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, 

Russia and Turkey (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011). 
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unií, kterou editoval Bohuslava Litera. Zde je v příspěvku Branislava Makyty shrnut 

vývoj Dialogu přibližně do roku 2006
5
.  

Rozšiřující informace dále práce získala prostřednictví odborných periodik, kde 

se energetickými tématy zabývá řada specializovaných časopisů, např.  Oil Gas & 

Energy Law, Journal of Energy & Natural resources nebo Oil and Gas Journal. 

Existuje také několik zahraničních institucí sledujících danou problematiku. Pro práci 

byly zejména užitečné články a komentáře publikované online z „The Oxford Institute 

for Energy Studies“ (kde působí např. Jonathan Stern, Katja Yafimava nebo Simon 

Pirani). Podobně zaměřené a aktuální články poskytly „The Polish Institute of 

International Affairs“ (Lidia Puka, Jarosław Ćwiek-Karpowicz) a „German Institute for 

International and Security Affairs“ (Alexander Gusev, Lars-Christian Talseth). 

Z českých autorů lze zmínit Lukáše Tichého, jehož práce vycházejí spíše z pohledu 

mezinárodních vztahů. Žádný z příspěvků v této práci nebyl významně ideologicky 

zabarven. Internetové zdroje a novinové články byly použity pouze v několika 

případech pro přiblížení vybraných problémů. 

2. Energetická politika EU 

2.1 Fungování energetické politiky v EU 

Počátek evropské integrace v 50. letech 20. století se z velké části točil okolo 

energetiky. Evropské sdružení uhlí a oceli, nebo později Euratom jsou toho jasným 

dokladem. Přesto se nakonec prosadila cesta integrace ekonomické a další energetické 

otázky byly ponechány v kompetenci členských států. Situace se začala měnit až v 80. 

letech, kdy  vyvstaly nové výzvy v ekologii, klimatických změnách nebo úvahách 

o stabilitě budoucích dodávek energie. Jednotný evropský akt z roku 1987 

a Maastrichtská smlouva z roku 1993 sice ještě společnou energetickou politiku 

konkrétně neřešily, ale směr, kterým by se měla ubírat, se už formoval. Jednalo se 

o zachování konkurenceschopnosti, ochranu životního prostředí a spolehlivost dodávek. 

Ideálem bylo vytvořit integrovaný trh s energiemi. Formálně tyto požadavky potvrdila 

Bílá kniha v roce 1995.
6
 V roce 2006 na ni navázala Zelená kniha, která se vyslovila 

                                                 
5
 Bohuslav Litera, ed., Energie pro Evropu: energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského 

prostoru s Evropskou unií (Praha: Eurolex Bohemia, 2006). 
6
 Evropská komise, „White Paper: An Energy Policy for the European Union“, 

http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/energy_white_paper_com_95_682.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
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mimo jiné pro soudržnější energetickou politiku navenek.
7
 Od roku 2007 už vydávala 

konkrétní legislativní návrhy Evropská komise, což vyústilo v přijetí tzv. třetího 

liberalizačního balíčku v energetice v roce 2009. Nezapomínejme, že až do přijetí 

Lisabonské smlouvy v prosinci 2009 zůstávala energetická politika v rukou členských 

států, což předurčovalo i podmínky pro zkoumaný Dialog EU-Rusko. Lisabonská 

smlouva zahrnula energetiku do sdílených pravomocí EU,
8
 a tím potvrdila postupný 

přechod energetiky na evropskou úroveň. 

 Od roku 2009 se energetikou zabývají téměř všechny orgány EU, například 

Evropský parlament ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, nebo Rada EU 

v rámci Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Největší aktivitu ale vyvíjí 

Evropská komise, resp. pověřený komisař pro energetiku. Komise také vydává sdělení 

určující směr energetické politiky pro nadcházející období. Obecné cíle můžeme 

shrnout následovně: vytvořit integrovaný trh s energiemi, posílit pozici spotřebitelů, 

zabezpečit dodávky energií, upevnit společný postoj pro vnější rozhovory, zvyšovat 

energetickou účinnost a prosadit významný podíl obnovitelných zdrojů v celkovém 

energetickém mixu. Tyto ale i další cíle jsou obsaženy ve sděleních Komise, např. 

„Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku“
9
 nebo plán 

„EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.
10

 

Obecné plány předurčovaly i energetickou politiku EU vůči zahraničním aktérům. 

Rozhovory s mimo-unijními státy vede Komise, jakožto zástupce zájmů EU. 

Důvod, proč tyto energetické dialogy vede, je zřejmý, pokud se podíváme na závislost 

EU na dovozu energie. Po rozšíření EU v roce 2004 se celková závislost na 

importované energii držela nad 50 %. Mezi lety 1995 a 2011 narostl dovoz energií ze 43 

% na 54 %. Konkrétně např. pro rok 2011 bylo největší procento dovezeno ropných 

                                                 
7
 Evropská komise, „Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou 

energii“, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_cs.pdf (staženo: 

1. 5. 2014). 
8
 Evropská rada, „Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie“, 

(2012/C 326/01), http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.CES (staženo: 1. 5. 2014). 
9
 Evropská komise, „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Energy 2020 - A strategy 

for competitive, sustainable and secure energy“, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:En:PDF (staženo: 1. 5. 2014). 
10

 Evropská komise, „Sdělení komise: Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění“, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF (staženo: 1. 5. 2014). 
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produktů - téměř 84 %, dále plynu 67 %, a pevných paliv 41 %.
11

 Bilaterální spolupráce 

v energetice tudíž probíhá s řadou států, aby byl zajištěn přísun daných komodit na 

evropský trh. Jmenovitě existují oficiální rozhovory s Alžírskem, Brazílií, Čínou, Indií, 

Irákem, Japonskem, Norskem, Jižní Afrikou, Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a USA. 

Další multilaterální jednání vede EU ve Středomoří, střední Asii nebo prostřednictvím 

programu Východního partnerství. Stupeň rozvoje jednotlivých dialogů závisí na řadě 

faktorů od politické vůle přes oblasti možné spolupráce po teritoriální blízkost či 

vzdálenost parterů. Již z pohledu na příslušné internetové stránky Evropské komise 

zřetelně vystupuje bilaterální energetický vztah s Ruskem. Jako jedinému je mu 

věnována samostatná záložka.
12

 V další části práce se proto zaměříme detailněji na 

Energetický dialog EU-Rusko. 

2.2 Energetický dialog EU-Rusko 

Abychom pochopili, proč je právě Energetickému dialogu EU-Rusko 

přisuzovaný velký význam, podíváme se nejprve na faktické důvody výjimečnosti 

Ruska pro EU v otázce energií. Rusko je největším samostatným dodavatelem ropy, 

plynu i pevných paliv do Evropy. EU konkrétně k roku 2011 dovážela z Ruska 35 % 

svého celkového importu ropy (s výrazným náskokem před druhým Norskem s 12 %). 

Přibližně 30 % zemního plynu v EU pocházelo také z ruských nalezišť (druhé Norsko 

s 28 %, třetí Alžírsko s 13 %). Obdobně u pevných paliv, zejména uhlí, kde 26 % 

importu přišlo z Ruska (druhá Kolumbie s 24 %, třetí USA s 18 %).
13

 Připomeňme, že 

nejpalčivějším tématem je tradičně zemní plyn. Oproti ostatním palivům není mnoho 

variant, jak jej přepravovat. Transport plynu z největší části stále závisí na teritoriálně 

a technologicky omezených plynovodech. Alternativa dovozu lodní dopravou v podobě 

LNG (liquefied natural gas, zkapalněný zemní plyn) se sice stabilně rozvíjí, ale kapacity 

evropských terminálů stačily v roce 2011 nanejvýš na příjem čtvrtiny potřebného 

dovozu.
14

 Bezpečnost dodávek zemního plynu hrála důležitou roli před rozšířením EU 

v roce 2004, resp. 2007. Některé nové členské státy ze střední a východní Evropy 

(Pobaltí, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko) byly 100 % závislé na ruském plynu. 

Velkou část ruského plynu importovaly ve stejné době ale i zakládající státy EU, 

                                                 
11

 Evropská komise, „EU Energy in Figures - Statistical Pocketbook 2013“, 22, 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf (staženo: 1. 5. 2014). 
12

 Viz http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/bilateral_cooperation_en.htm. 
13

 Evropská komise, „EU Energy in Figures - Statistical Pocketbook 2013“, 24–25. 
14 Lidia Puka, „Adding Fuel to Gas Market Changes: Liquefied Natural Gas Development in the EU“, 

Bulletin PISM, č. 82 (září 2012): 792, http://www.pism.pl/files/?id_plik=11346 (staženo 1. 5. 2014). 
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jmenovitě Německo 45 %, Itálie 33 % nebo Francie 21 %.
15

 Trend rostoucího importu 

plynu z Ruska v důsledku rozšiřování EU dokládá jeho 20 % nárůst mezi lety 2000 

a 2008, ze 112 mld. m
3 

na 134 mld. m
3
.
16

 Na druhé straně Rusko nutně potřebuje 

evropský trh ekonomicky. Vývoz ropy a plynu tvoří více jak třetinu ruského HDP 

a polovinu státního rozpočtu. Z celkového ruského exportu do EU směřuje 80 % ropy 

a přes 60 % plynu.
17

 Vše ve výsledku vytváří vzájemnou závislost EU a Ruska. 

Rusko je největším samostatným dovozcem energií do EU, která naopak 

představuje největšího obchodního partnera Ruska. Koncem 90. let už byla situace tak 

zjevná, že na Pařížském summitu v roce 2000 dospěly obě strany k založení 

Energetického dialogu EU-Rusko (dále jen Dialog), tedy oficiálního energetického 

partnerství. Oba aktéři tím navázali na platformu „Partnership and Cooperation 

Agreement“ z roku 1994, z níž Dialog přejal dohody o energetice a měl se jim věnovat 

podstatně detailněji. 

Pro užší komunikaci v energetice nehovořila pouze vzájemná závislost obou 

aktérů v tomto sektoru. Ze strany EU musíme vzít v úvahu hlavně zmiňované přípravy 

na rozšíření o východoevropské země, silně závislé na ruských energovodech. Před 

oficiálním přijetím nových členů v roce 2004 aktivita EU v energetice znatelně narostla. 

Podpoře se projekt těšil ale i ve státech energii vyvážejících ze západní Evropy (např. 

Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko), dosud nenapojených na ruské energovody. 

Uvědomovaly si, že jejich fosilní zdroje jsou omezené a v dohledné době se také mohou 

stát čistými dovozci. Rusko si od partnerství slibovalo snadnější přístup na evropský trh 

a více zahraničních investic do energetické oblasti. Dalo se rovněž předpokládat určité 

narovnání asymetrického vztahu, kdy EU disponovala finančními prostředky a moderní 

technologií, zatímco Rusko dostatkem nerostných surovin.
18

 Stručně řečeno, Dialog 

nabízel řadu společných témat, jak ulehčit spolupráci oběma aktérům. 

Dialog vedli na nejvyšší oficiální úrovni dva koordinátoři. Tyto pozice zastávali 

nejprve z ruské strany Viktor Krištěnko, vicepremiér ruské vlády, a François 

Lamoureux za EU. Později je vystřídali ruský ministr energetiky, Sergej Šmatko (2008–

2012), resp. Alexander Novak (od 2012), a evropský komisař pro energetiku, Andris 

                                                 
15

 Petr Kratochvíl, Lukáš Tichý, „EU and Russian discourse on energy relations“, Energy Policy 56 

(2013): 392. 
16

 Evropská komise, „EU-Russia Energy Dialogue 2000–2010: The first ten years“, 62, 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_eu-russia_energy_relations.pdf (staženo: 1. 5. 2014). 
17

 Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Russian Energy Policy towards European Union in the Context of the 

Economic Crisis“, The Polish Quaterly of International Affairs, č. 1 (2011): 34. 
18 

Litera, ed., Energie pro Evropu, 53–54. 
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Piebalgs (2004–2010), resp. Günther Oettinger (od 2010). Mimo politické zastoupení se 

v Dialogu angažovala řada expertů, ale i zástupců soukromého sektoru. Od roku 2005 

začal Dialog využívat rozdělení na tzv. tematické skupiny, které od té doby v různé 

podobě tvořily základní kostru partnerství. 

Na Dialog lze pohlížet z perspektivy dvou hlavních obecnějších narativů. První, 

ekonomicko-kooperační narativ, vychází z předpokladu racionálních vztahů na úrovni 

čisté ekonomické výměny a pragmatické potřeby. Druhý, politicko-normativní narativ, 

stojí na navazování vztahů za účelem udržení míru a přenášení politicko-kulturních 

prvků, norem, ke svému protějšku.
19

 Činnost EU v Dialogu můžeme obvykle vztáhnout 

alespoň k jednomu z uvedených přístupů. 

3. Energetický dialog 2000–2009 
Následující kapitola zkoumá klíčové momenty Dialogu mezi lety 2000 a 2009. 

Jednotlivé části se zaměřují vždy na jeden tematický okruh, kde shrnují zásadní jednání 

Dialogu a usazují je do širšího kontextu energetických vztahů EU a Ruska. Podkapitola 

„Import ruské energie“ se věnuje obecnějším a legislativním otázkám v Dialogu. 

„Infrastruktura“ zahrnuje debaty a návrhy o konkrétnějších projektech energovodů. Část 

„Energetická efektivita“ řeší podněty pro Dialog v otázkách šetrného využívání energií 

a životního prostředí z mezinárodního podhledu i z perspektivy vnitřních návrhů. 

Závěrečná podkapitola přibližuje Energetické technologické centrum, jakožto 

nejkonkrétnější výsledek Dialogu. 

3.1 Import ruské energie 

Klíčové jednání v oblasti importu energetických surovin se zabývalo systémem 

dlouhodobých kontraktů na dovoz plynu. Dlouhodobé smlouvy garantovaly jak příliv 

komodity pro kupce, tak peněz pro prodejce. V EU se ovšem řešila otázka, zda 

dlouhodobé kontrakty neporušují  unijní právo.
20

 Debata se točila konkrétně okolo 

„destination clauses“ (teritoriální omezení prodeje), které byly obvyklou součástí těchto 

smluv. Důvodem, proč „destination clauses“ narážely na odpor u Komise, byly rozpory 

se zákony o volné soutěži na trhu. Zaprvé umožňovaly prodávat plyn na jednom místě 

různým kupcům za rozdílné ceny. Zadruhé zakazovaly další prodej daného plynu, který 

byl tímto určen pouze pro jeden geograficky omezený trh. Díky svému pevnému postoji 

                                                 
19

 Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue: Europe's Future Energy Security, 30–34. 
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zde zaznamenala Komise alespoň částečné úspěchy. V roce 2003/2004 se jí podařilo 

změnit dvě velké smlouvy Gazpromu s italskou ENI a rakouskou OMV, které byly 

nakonec od teritoriálního omezení oproštěny.
21

 Přesto obě strany došly k závěru, že 

dlouhodobé kontrakty hrají důležitou roli a v dohledné době jej nebude možné úplně 

nahradit.
22

 

S jistými obavami sledovalo na druhé straně Rusko rétoriku EU k otevření 

plynového a elektrického trhu hospodářské soutěži. Žádalo potvrzení, že tento krok 

neohrozí ruskou přítomnost na těchto trzích. K uklidnění partnera přispěla EU alespoň 

prohlášením, že nebude zavádět uvažované kvantitativní limity pro dovoz plynu od 

jednoho dodavatele (uvažovalo se o hranici 30 % z celkového dovozu).
23

 Další nevoli 

u Ruska způsobila Komise, když představila tzv. třetí energetický balíček v roce 2007, 

který mířil na liberalizaci jednotného energetického trhu.
24

 Diskuse o balíčku se staly 

pravidelnou součástí Dialogu a setkáme se s nimi ještě v dalších kapitolách. 

V menší míře Dialog probíral i ropné záležitosti. Cílem bylo najít řešení, jak 

čelit nejistotám a nestabilitě na ropném trhu v důsledku vnějších faktorů (války, 

objevení nových nalezišť, ekologické katastrofy atp.), ohrožující oba aktéry. Jednalo se 

v duchu vzájemného zájmu, a to z důvodu dříve zmiňované oboustranné závislosti. 

Strany proto vyjadřovaly nutnost posílit rámec Dialogu v ropných otázkách, případně 

vytvořit nějaké kontrolní těleso pro daný trh.
25

 Uvažovalo se také o rozšíření spolupráce 

v transportu ropy a ropných produktů, konkrétně využitím železniční dopravy.
26

 Přes 

shodné názory na spolupráci v daném sektoru nedošel Dialog v tomto období 

k žádnému praktickému závěru. 

V otázce jaderných materiálů strany navázaly na dohodu Ruska a Euratomu 

o spolupráci v jaderné bezpečnosti z roku 2001. V Dialogu se jednání přesunula do 

                                                                                                                                               
20

 Energetický dialog EU-Rusko, „Third Progress Report“, (listopad 2002), 2, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress3_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
21

 Andrey Konoplyanik, „Russian Gas to Europe: From Long-Term Contracts, On-Border Trade and 

Destination Clauses To...“, Journal of Energy & Natural Resources Law 23, č. 3 (srpen 2005): 294–297. 
22 

Energetický dialog EU-Rusko, „Second Progress Report“, (květen 2002), 2,  

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress2_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
23 

Energetický dialog EU-Rusko, „Third Progress Report“, 2. 
24

 Energetický dialog EU-Rusko, „Ninth Progress Report“, (říjen 2008), 5, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress9_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
25 

Energetický dialog EU-Rusko, „Second Progress Report“, 6. 
26 

Energetický dialog EU-Rusko, „Sixth Progress Report“, (říjen 2005), 5, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress6_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
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roviny obchodu s jaderným palivem. Hlavně EU si uvědomovala potřebu urovnat 

vzájemné obchodní vztahy s Ruskem vzhledem k chystanému rozšiřování EU 

o východní země. S tím souviselo výhledové zvýšení dodávek jaderného paliva z Ruska. 

Postupně se dospělo k názoru, že současný model dlouhodobých smluv bude zachován. 

Pro EU zajišťoval spolehlivé dodávky i přistupujícím státům,
27

 a pro Rusko jistotu 

odbytu. V květnu 2004 představila Komise návrh dohody o obchodu s jadernými 

materiály.
28

 Rusko dokument analyzovalo a hodnotilo, vedly se o něm diskuze, ale 

žádný další výsledek v tomto ohledu nevzešel. 

3.2 Infrastruktura 

Významnou oblastí rozhovorů v Dialogu byla otázka energetické infrastruktury. 

Jednalo se o širokém spektru energovodů od plynových, ropných, až po elektrické sítě. 

Z výsledků Dialogu v tomto období je zřejmé, že obě strany si uvědomovaly 

bezpečnostní rizika a nedostatečnou propojenost sítí, a téma se v jednání objevovalo 

pravidelně. 

 Nedostatečná propojenost plynovodů a ropovodů dostala prostor v rámci 

projektů pod označením „common interest“ (společné zájmy).
29

 Snaha snížit hrozbu 

malé diverzifikace energovodů ve východní Evropě brzy narazila na tržní omezení. Do 

samotné výstavby nebo úprav infrastruktury zasahoval privátní sektor a případně 

zúčastněné státy. Dialog tu proto měl spíše poskytovat příznivé prostředí pro určené 

projekty společného zájmu, vytvoření atraktivnějšího a soutěžnějšího prostředí pro 

přilákání investorů. Společné projekty předpokládaly obrovské finanční náklady, a tak 

Dialog přistoupil ke konzultacím se zástupci hlavních ruských a evropských firem 

z energetické oblasti. Ti žádali především o záruky pro investory, aby nehrozila 

neočekávaná ztráta jejich prostředků.
30

 Jednu z prvních iniciativ vytvořil Evropský 

investiční fond.  Připravil schéma pro zmírnění investičních risků za pomoci garančních 

mechanismů a fondů, čímž vyšel investorům vstříc.
31

 Na druhé straně Moskva sice 

žádala větší podíl zahraničních společností v těžebních oblastech a transportních sítích, 

                                                 
27 

Energetický dialog EU-Rusko, „Third Progress Report“, 4. 
28 

Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, (listopad 2004), 5, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress5_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
29

 Energetický dialog EU-Rusko, „Second Progress Report“, 2. 
30

 Energetický dialog EU-Rusko, „Third Progress Report“, 1. 
31 

Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, 4. 
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ale k odstranění administrativních, byrokratických omezení na trhu s nejasnými pravidly 

hry přistupovala jen pomalu.
32

 

Investice do energetického sektoru se postupem času staly prioritou Dialogu. 

V Rusku se očekával významný pokles v produkci plynu k roku 2015 v souvislosti 

s vyčerpáváním sibiřských polí a zvyšující se domácí spotřebou,
33

 tudíž investice 

směřovaly na existující ložiska, stavby a renovace elektráren, infrastrukturu, 

vylepšování ropných rafinerií a hledání nových zdrojů, zejména plynu.
34

 Pro 

zjednodušení průběhu nových projektů pro produkci, transport nebo objevování nových 

ložisek navíc uvažovaly obě strany o možnosti vytváření společných podniků. Toho 

využily například ruský Gazprom a italská ENI pro projekt South Stream v roce 2007.
35

 

Dále se jednání věnovala několika konkrétním plynovodům. Kladně bylo v rámci 

Dialogu přijato rozšíření kapacity plynovodu Jamal, který své konečné podoby dosáhl 

roku 2006.
36

 Za prioritní byl označen projekt „North European Gas Pipeline“ (později 

Nord Stream). EU zde přislíbila spolufinancování studie plynovodu a jeho 

environmentálního dopadu.
37

 Pro Gazprom byla výstavba severní cesty nutností, a to 

z důvodu očekávaného nárůstu exportu plynu do Evropy v delším horizontu. Roli hrál 

i geografický faktor v souvislosti s dohodou o dodávkách plynu na evropský trh 

z  připravovaného Štokmanova pole v Barentsově moři.
38

 

Velký prostor věnoval Dialog elektrickým sítím. V roce 2002 se poprvé objevil 

nápad na jejich širší propojení mezi oběma stranami. Lze soudit, že oba aktéři si 

uvědomili možnost oboustranné výhodnosti spolupráce v této oblasti, protože otázku 

elektrických sítí řešila každá souhrnná zpráva až do roku 2008.  Pokud by k propojení 

došlo, Rusko by mohlo vyvážet přebytky a naopak dodávkami z EU pokrývat případné 

zvýšené nápory v ruských průmyslových oblastech.
39

 Strany se dohodly na provedení 

technických studií o požadavcích na propojení obou sítí. Provedení souhrnné studie se 

                                                 
32 

Litera, ed., Energie pro Evropu, 65. 
33

 Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue, 27. 
34

 Energetický dialog EU-Rusko, „Sixth Progress Report“, 4. 
35

 Eric Watkins, „Russia to Build South Stream Natural Gas Pipeline Via Turkey“, Oil & Gas Journal 

110, č. 1 (leden 2012): 43. 
36

 „Yamal – Europe“, Gazprom, http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/yamal-

evropa/  (staženo 2. 5. 2014). 
37

 Energetický dialog EU-Rusko, „Fourth Progress Report“, (listopad 2003), 4, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress4_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
38

 Energetický dialog EU-Rusko, „Seventh Progress Report“, (listopad 2006), 4, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress7_en.pdf 

(staženo: 1. 5. 2014). 
39

 Litera, ed., Energie pro Evropu, 66. 
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protáhlo až do roku 2007/8. Podle ní neměly elektrické sítě v pod správou UCTE 

a IPS/UPS
40

 žádné technické bariéry pro synchronní práci. Studie přesto vytyčila 

několik problematických bodů, například nutnost sjednocení právního rámce, 

geografickou náročnost projektu nebo nezbytné investice pro zajištění dostatečné 

efektivity.
41

 Snad i proto zůstaly plány spíše výhledovou možností pro obě strany. 

V pozadí za plynovody a elektrickými sítěmi se ocitly ropovody. Dialog se jimi 

začal postupem času zabývat, ale s nejasnými výsledky. Nejblíže k provedení se dostaly 

přípravy ropovodu Burgas–Alexandroupolis. V Dialogu se tento projekt objevil v roce 

2006 a k mezivládní dohodě na konstrukci v březnu 2007. Kladný dojem z rychlého 

vývoje rozrušuje krátký pohled do roku 2011, kdy bulharská vláda oficiálně odstoupila 

od plánu dohody.
42

 Navrhovaným projektem v Dialogu bylo také propojení jadranského 

pobřeží a střední Evropy ropovodem Adria–Družba . V prvním období Dialogu návrh 

ale dále nepostoupil. 

S rozšiřováním nebo propojováním energetických sítí by se Dialog logicky měl 

zabývat i bezpečnostní těchto infrastruktur. V prvním období Dialogu vznikla myšlenka 

na vytvoření preventivního monitorovacího systému pro ropu a plyn pomocí satelitních 

systémů. Strany vedly rozhovory hlavně o možné slučitelnosti připravovaného systému 

Galileo a již fungujícího ruského systému GLONASS. EU chystala financování 

projektu díky programu TACIS („Technical Assistance to the Commonwealth of 

Independent States“, program EU v letech 1991–2006, předchůdce současné „European 

Neighbourhood Policy“).
43

 Ze zpráv Dialogu ale téma zmizelo po roce 2005. Důvodem 

mohlo být neustálé odkládání spuštění systému Galileo, ale i plynová krize z roku 2006. 

Ta naznačila, že by se obě strany měly energetické bezpečnosti věnovat mnohem 

důkladněji než doposud. Jako samostatná kapitola v Dialogu se bezpečnost krátce 

objevila právě až v roce 2006. 

                                                 
40

 UCTE (Union for the Coordination of the Transmission of Electricity), sdružení evropských 

provozovatelů elektrických sítí, a UPS/IPS (United Power Systems of Russia/Integrated Power System), 

zastávající stejnou funkci pro Rusko resp. Společenství nezávislých států. 
41

  „Feasibility Study: Synchronous Interconnection of the IPS/UPS with the UCTE“, oficiální stánky 

ruského systémového operátora UPS, http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/international/ucte-

ees/Summary_of_Investigations_and_Conclusions.pdf (staženo 1. 5. 2014). 
42

 „BA Oil Pipeline Talks Canceled on Greek“,  Novinite.com (Sofia News Agency), 

http://www.novinite.com/articles/134808/BA+Oil+Pipeline+Talks+Canceled+on+Greek+Request 

(staženo 2. 5. 2014). 
43 

Energetický dialog EU-Rusko, „Second Progress Report“, 2. 
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3.3 Energetická efektivita 

Na poli šetrného užívání energií Dialog uznal potenciál Kjótského protokolu, 

a vybídl obě strany k co nejbližším schválení a ratifikaci. Státy EU tak učinily v roce 

2002 a Rusko v roce 2004, což nahrávalo prohlubování Dialogu v otázkách energetické 

efektivity.
44

 Opačný osud potkal „Energy Charter Treaty“ (ECT). Z pohledu EU se 

jednalo o důležitou mezinárodní smlouvu o spolupráci v energetickém průmyslu. 

Principy obsažené ve smlouvě se EU do jisté míry snažila prosadit i v bilaterálním 

energetickém vztahu s Ruskem. Šlo například o jistoty pro investory, jejichž prostředky 

nesměly být vyvlastněny nebo znárodněny na území signatářského státu. V rámci 

Dialogu zaznělo doporučení pro co nejbližší ratifikaci smlouvy v Rusku.
45

 Postupem 

času Komise smlouvu obhajovala velmi silně i mimo Dialog. Rusko ale odmítalo 

přijmout smlouvu beze změn a rétoriku z EU vnímalo jako politický nátlak. V roce 

2009 pak definitivně ustoupilo od záměru smlouvu ratifikovat.
46

 Pro EU i Rusko 

představují oba zmíněné mezinárodní akty (Kjóto a ECT) obecnější rámec pro celkovou 

energetickou politiku. Rozhodující vliv na bilaterální Dialog nepředstavovaly, přesto 

mohly působit pozitivně či negativně na budoucí spolupráci. 

V obecnější rovině probíraly strany možnosti legislativních změn pro zvýšení 

energetické efektivity ve stavebnictví, při rekonstrukci budov nebo v dopravě. Rusko by 

v této oblasti mohlo čerpat z již připravovaných legislativních návrhů v EU, cílících na 

snižování energetické poptávky.
47

 Konečným ideálem obou byla kontrola účinnosti 

během celého procesu od výroby energie po její spotřebu. Dialog ale nezůstal 

u obecného. Brzy bylo rozhodnuto vyzkoušet možnosti spolupráce v energetické 

efektivitě na pilotních projektech v Astrachani a Archangelsku, později také 

Kaliningradu. 

V Astrachani byl připravován projekt na propojení plynové elektrárny 

a teplovodního potrubí. Pro Archangelsk počítaly plány se změnou užívaných komodit 

pro vytápění. Biomasa z lokálního dřevařského, a papírenského průmyslu měla nahradit 

drahé uhlí a ropu, které musely být do tamních tepláren dováženy po dlouhých trasách. 

                                                 
44

 Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, 1. 
45 

Energetický dialog EU-Rusko, „Synthesis Report“, (září 2001), 1, 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress1_en.pdf 

(staženo 1. 5. 2014). 
46 

Andrei Belyi, „Russia’s Position on the Energy Charter“ (shrnutí v rámci Russia and Eurasia 

Programme, Chatham House, Velká Británie, 27. dubna 2012), 2, 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/270412sum

mary.pdf (staženo 2. 5. 2014). 
47

 Energetický dialog EU-Rusko, „Fourth Progress Report“, 6. 
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Projekty byly od počátku finančně a technicky zaštítěny programem TACIS.
48

 V roce 

2007 dospěly do podoby rozsáhlých studií o regionálních energetických možnostech,
49

 

které by mohly sloužit jako základ pro budoucí praktické projekty. Problém řešený 

v Kaliningradu, se týkal hlavně možností energetických úspor z důvodu vysoké 

závislosti oblasti na tranzitních energovodech (až 90%).
50

 Debatě o Kaliningradu 

v Dialogu předcházel obecnější spor EU a Ruska v roce 2002 v souvislosti s chystaným 

rozšířením EU o pobaltské státy.
51

 

Dalším bodem pro ochranu životního prostředí se stala záležitost bezpečnosti při 

převozu ropy a jejích produktů na moři.  Cílem bylo dosáhnout shody podle úmluv 

v rámci Mezinárodní námořní organizace pro námořní terminály a přepravu těžké ropy 

v tankerech. Jako klíčový byl vnímán zákaz převozu ropy v tankerech s jednoduchým 

trupem a jejich nahrazení tankery s dvojitým trupem.
52

 Problém bezpečnosti tankerů se 

ve zprávě Dialogu objevil v listopadu 2003, přibližně rok od havárie tankeru „Prestige“ 

s jednoduchým dnem. Únik ropy z Prestige způsobil rozsáhlé škody na španělském 

pobřeží, a to jak finanční, tak pro životní prostředí.
53

 Rusko reagovalo rychle a v roce 

2004 již EU ocenila posílené kontroly tankerů v ruských přístavech.
54

 

3.4 Technologická spolupráce 

Za nejkonkrétnější výsledek Dialogu v jeho prvním období lze jednoznačně 

označit vznik Energetického technologického centra (Energy Technology Centre, ETC). 

Souhlas o založení ETC projevily obě strany v prvních letech Dialogu. Evropská 

komise se navíc zavázala k jeho financování pro první tři roky. V listopadu 2002 bylo 

ETC v Moskvě otevřeno pod společným vedením obou aktérů. Centrum se mělo 

zaměřit na výměnu nápadů a informací, ulehčení spolupráce a pomoc při zavádění 

nových technologií v energetice. Vnitřní struktura odpovídala jednotlivým 

                                                 
48

 Energetický dialog EU-Rusko, „Second Progress Report“, 3.  
49

 Delegace Evropské komise v Rusku, „Astrakhan Oblast Fuel and Energy Balance: Final Report“, 

(březen 2007), 

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.cowiprojects.com/ContentPages/43508172.pdf a 

„Archangelsk Oblast Fuel and Energy Balance: Final Report“, (březen 2007), 

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.cowiprojects.com/ContentPages/43508169.pdf (staženo: 

1. 5. 2014). 
50 

Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, 3 
51 

Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue, 35. 
52

 Mezinárodní námořní organizace, „International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

(MARPOL)“, http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx (staženo: 1. 5. 2014). 
53

 „The Prestige - IMO statement“, International Maritime Organization, 

http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=583&doc_id=2583 (staženo: 1. 5. 2014). 
54

 Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, 7. 
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energetickým sektorům. Fungovalo zde oddělení pro uhlovodíky, uhlí, elektřinu, 

obnovitelné zdroje a pro energetickou efektivitu.
55

 

Za dobu svého působení iniciovalo ETC řadu kulatých stolů ve všech zmíněných 

kategoriích a podpořilo vzájemné pochopení postoje druhé strany k energetice. 

Konkrétně lze zmínit rozhovory na půdě ETC k dobývání ropy a zkapalněného plynu 

s ohledem na kvalitativní požadavky evropského trhu s palivy,
56

 což usnadnilo další 

zavádění moderních technologií v dané oblasti. EU i Rusko hodnotily práci ETC kladně. 

Vyzdvihovaly činnost v harmonizaci technických norem a standardů v elektrickém 

sektoru, upřesnění právního rámce pro užití obnovitelných zdrojů v EU nebo 

představení pokročilých technologií pro bezpečnou podzemní těžbu uhlí.
57

 Financování 

centra, a tedy i jeho působení, skončilo v roce 2006. Jeho agendu ale do jisté míry 

přebraly nové struktury uvnitř Dialogu, především tematické skupiny a „Gas Advisory 

Council“, jejichž aktivitu budeme sledovat v období po roce 2009. Nejprve se však 

budeme věnovat dvěma plynovým krizím v letech 2006 a 2009, protože přinesly 

impulsy nejen do Dialogu, ale i do celého vnímání energetické politiky v EU a Rusku. 

4. Rusko-ukrajinské plynové krize 2006 a 2009: 
průběh a dopady na Energetický dialog 

Je nutné si uvědomit, že bilaterální jednání Dialogu představuje ideální model 

energetického vztahu. První strana energii nabízí, druhá kupuje, a společným jednáním 

si vzájemně vycházejí vstříc. Vnitřní obsah spolupráce může ale téměř kdykoliv ovlivnit 

realita geopolitiky, další strany, aktéři nebo státy. Vlivně mohou působit i obecnější 

faktory, jako jsou ekonomické krize či prudké změny komoditních trhů. Typický příklad 

aktérů, ovlivňujících vztah EU a Ruska, představují tranzitní státy (např. Ukrajina, 

Bělorusko, Moldavsko), přes něž prochází řada energovodů z východu do Evropy. 

Nejvýznamněji v období mezi lety 2000–2013 do evropsko-ruské energetiky zasáhla 

Ukrajina, či snad přesněji její vzájemné poměry s Ruskem. Stalo se tak v letech 2006 a 

2009, kdy došlo k tzv. plynovým krizím.  

V energetickém vztahu EU a Ruska bychom ve zkoumaném období mohli najít 

i další příklady narušení, například neshody Ruska s Běloruskem o cenách ropy nebo 

ekonomickou krizi z roku 2008. Tato práce se přesto bude zabývat především rusko-

ukrajinskými krizemi, protože se přímo týkaly obou aktérů Dialogu a zapříčinily reálné 

                                                 
55

 Energetický dialog EU-Rusko, „Third Progress Report“, 3. 
56

 Energetický dialog EU-Rusko, „Fifth Progress Report“, 7. 
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přerušení nebo snížení energetických dodávek do EU na delší dobu. Nelze také 

opomenout význam Ukrajiny jakožto tranzitního státu. Přes Ukrajinu do EU proudilo 

v tomto období na 80 % ruských dodávek plynu do Evropy. Možnosti, kudy Ukrajinu 

obejít, byly výrazně limitovány infrastrukturou, jejíž základy sahají do období studené 

války a nabízí Rusko jako jediného významného dovozce zemního plynu.
58

 

Cílem kapitoly je proto stručně shrnout průběh plynových krizí v roce 2006 

a 2009 a reakce na ně. Pro samotný Dialog bude pak určující následující analýza 

důsledků krizí a momentů, kterým by se Dialog mohl věnovat v období 2009–2013.  

4.1 Rusko-ukrajinská plynová krize 2006 

K první krizi se schylovalo už koncem roku 2005, kdy Ukrajina a Gazprom 

řešily neshody o ceně plynu a výši tranzitních poplatků. Spory vyvrcholily 

začátkem ledna roku 2006, poté co Ukrajina odmítla platit tržní cenu za plyn a Gazprom 

následně omezil na Ukrajinu dodávky plynu.
59

 Za pouhé tři dny snížených dodávek 

hlásila řada evropských států významný pokles importovaného plynu. Maďarský příjem 

plynu klesl o 40 %, polský o 38,5 %, francouzský, slovenský a chorvatský o 30 %. 

Menší snížení zaznamenaly i Itálie a Německo.
60

 I když byl spor po několika dnech za 

zprostředkování EU vyřešen, tak se poprvé výrazněji ozvaly obavy o energetické 

závislosti EU na Rusku. Uvědomit si ale musíme i ruskou, ne-li závažnější, 

ekonomickou závislost na EU.
61

 

Bezprostřední reakce na situaci se shodly, že jednostranné rozhodnutí Gazpromu 

o omezení dodávek poškodilo jeho pověst spolehlivého partnera. Celá akce byla 

vnímána jako demonstrace síly či imperialistického tlaku proti Ukrajině. Zároveň se 

paradoxně zdálo, že Rusko bylo překvapeno negativní reakcí západu.
62

 Na druhé straně 

se objevily i názory, které Gazpromu přisuzovaly plné právo požadovat vyšší ceny 

plynu na Ukrajině.
63

 

                                                                                                                                               
57

 Energetický dialog EU-Rusko, „Sixth Progress Report“, 5. 
58

 Bohuslav Litera, „Konfliktní spojenectví: vztahy Ruska, Evropské unie a tranzitních zemí 

v energetice“, Slovanský přehled 96, č. 1–2 (2010): 71. 
59 

Andrei V. Belyi a Ulrich G. Klaus, „Russia’s Gas Exports and Transit Dispute Resolution under the 

ECT: Missed Opportunities for Gazprom or False Hopes in Europe?“, Journal of Energy & Natural 

Resources Law 27, č. 3 (srpen 2007): 206. 
60

 Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue, 38.  
61

 Litera, „Konfliktní spojenectví“, 67–77. 
62

 Belyi a Klaus, „Russia’s Gas Exports and Transit Dispute Resolution under the ECT, 218.
 

63 
Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue, 53. 
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4.2 Rusko-ukrajinská plynová krize 2009 

Zatímco první plynová krize mezi Ukrajinou a Ruskem netrvala ani týden, tak 

přesně o tři roky později se obdobná situace protáhla na celé tři týdny. Rozsah krize 

podtrhl debatu o energetické bezpečnosti pro EU. Neshody vznikly ohledně 

ukrajinského dluhu Gazpromu, otázky budoucích cen plynu a výše tranzitních 

poplatků.
64

 Od 6. do 20. ledna přerušil Gazprom tok plynu do Ukrajiny a dále směrem 

do EU. Velká část unijních států pocítila výpadek přímo, ostatní v důsledku reakcí na 

krizi. Přerušením energetických toků byly postiženy také země mimo EU 

v jihovýchodní Evropě. Část chybějících dodávek se Gazprom snažil nahradit posílením 

průtoku v ostatních plynovodech (Yamal, Bluestream), vystačilo to však jen asi na 

desetinu celkové potřeby.
65

 Ačkoliv přerušení vyplývalo z komerčních záležitostí 

Gazpromu a Naftogazu, následovaly zároveň dva týdny složitých politických jednání 

mezi Ukrajinou, Ruskem a EU, vedenou českým předsednictvím. 

Už v prosinci roku 2008 se přitom v EU vědělo o možnosti krize. Rozhodně se 

ale nepočítalo s úplným zastavením dodávek plynu. Na evropské úrovni neexistoval 

žádný náhradní plán, jak odpovědět na tak zásadní přerušení toků. Národní protikrizové 

mechanismy, dosud chápané jako dostatečné, se ukázaly být slabé.  Za nejcitelnější 

problém pro rychlou odpověď na situaci označila EU posléze absenci aktuálních dat 

o objemu plynu v rámci EU a v tranzitních sítích, a zároveň nedostatek informací 

o průtoku plynu na klíčových místech. Znesnadněna byla jak jednání politická, tak 

možnost reakce pro tržní prostředí. Krize přispěla k utvrzení názoru, že podobná situace 

může nastat kdykoliv znovu, navíc z mnoha různých důvodů (ekonomických, 

politických, technologických, nehody atd.).
66

 I proto můžeme v následující části vyvodit 

dopady krizí a jejich potencionální význam pro Dialog. 

4.3 Dopady krizí s ohledem na Energetický dialog 

Už Krize ukázaly, že EU potřebuje sjednotit svou pozici v energetických 

otázkách, a tím přenést váhu z bilaterálních jednání mezi jednotlivými členskými státy 

a Ruskem na unijní úroveň. Se společným náhledem souvisí nutnost větší integrace 

                                                 
64

 Ali Tekin a Paul Andrew Williams, Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, 

Russia and Turkey (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 85. 
65

 Evropská komise, „The January 2009 Gas Supply Disruption to the EU: An Assessment“, (červenec 

2009), 2–10, 
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unijního trhu s energiemi, který by pravděpodobně usnadnil průběh krizí.
67

 Jednotná 

pozice by dále umožnila vytvořit společná kritéria pro krizové plány, které by měly být 

tvořeny spíše na regionální a evropské úrovni, než na národní bázi jako dosud.
68

 Lze si 

představit, že i tyto obecnější principy by mohla využít EU v rámci jednání Dialogu 

a pracovat na nich společně s Ruskem. 

Závažné nedostatky se během krizí projevily v plynárenské infrastruktuře. 

Snížení transportu plynu z Ukrajiny do střední a jižní Evropy poukázalo na omezené 

možnosti alternativních cest, jak dopravit dostatek plynu do postižených oblastí. 

Charakteristickým rysem těchto oblastí je navíc velký podíl jednosměrných plynovodů 

východ-západ. Případné přebytky v EU z této příčiny nelze dopravit ze západu na 

východ. Během krize 2009 například Velká Británie a Nizozemsko byly schopny zvýšit 

produkci plynu, ale z důvodu chybějících reverzních plynovodů nemohly možnosti 

využít.
69

 Dialog samotný by mohl posunout debaty o chybějící infrastruktuře hlavně 

v otázce stavby přímých plynovodů z Ruska do EU, tak aby obcházely tranzitní státy. 

Významnou otázkou se stal poměr EU a Ruska. Obecně panovalo přesvědčení, 

že by bylo vhodné vztah s ruským dodavatelem prohloubit a snažit se pro tamní trh 

prosadit evropské hodnoty, principy a pravidla. Postoj Moskvy k podobnému scénáři ale 

asi nikdy nebyl příliš nakloněn.
70

 Unie v tomto směru hodnotila pozitivně přínos 

Dialogu pro usnadnění komunikace s Ruskem během krizí. EU proto podpořila jeho 

další fungování, a dokonce případné rozšíření pro Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko.
71

 

Kritika si naopak všímala absence přímých energetických dohod či smluv včetně 

zavazujících podmínek s Ruskem. Prostor pro zlepšení představovala rovněž výměna 

informací, o jejichž nedostatku a neaktuálnosti již byla řeč výše. Lze soudit, že Dialog 

by mohl poskytnout ideální prostředí pro vyřešení těchto záležitostí. Společné řešení si 

také žádala ukrajinská otázka. Předpokládalo se, že v dohledné budoucnosti bude 

Ukrajina nadále sloužit jako hlavní tranzitní koridor, a proto odhlížet od problémů s ní 

spojených nedávalo smysl. Otázkou zůstává, zda mohly EU a Rusko využít Dialog pro 

debatu o společném stanovisku vůči Ukrajině.
72
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Nesmíme také zapomenout na dlouhodobé kontrakty, jejichž platnost krizemi 

narušena nebyla. Smlouvy byly ve většině případů uzavřeny až přes rok 2025, 

v některých případech až za rok 2030. Bez ohledu na vývoj aktuální situace budou 

nadále vytvářet peněžní závazky pro evropské státy. Tím se zaprvé snižuje manévrovací 

prostor pro energetické společnosti, jak zajistit stabilní dodávky například diverzifikací 

zdrojů. Zadruhé v případě poklesu poptávky po plynu v Evropě (ještě např. v souvislosti 

s ekonomickou krizí 2008/9) by hrozilo riziko platební neschopnosti společností.
73

 

V každém případě evropské závazky vůči Rusku sahaly po krizích až dvě desetiletí do 

budoucnosti. 

Posledním zmíněným dopadem bude pokračující snaha o zlepšení energetické 

efektivity. Zaměření EU na energetickou účinnost a boj proti klimatickým změnám se 

projevilo už v prvním období Dialogu. Po první krizi v roce 2006 zazněla kritika tohoto 

přístupu, která tvrdila, že se EU měla více soustředit na energetickou bezpečnost.
74

 

Přesto se lze domnívat, že snižování energetické spotřeby představuje další cestu, jak 

omezit evropskou závislost na dodávkách paliv. Jednalo se o oblast v Dialogu hojně 

diskutovanou už v předkrizovém období, a se předpokládalo, že v této spolupráci budou 

obě strany pokračovat. 

5. Energetický dialog 2009–2013 

5.1 Ujasnění pozic po krizích 

V nejvyšší rovině ve sledovaném období si obě strany sdělovaly výhledy vlastní 

politiky v energetickém sektoru. Po rusko-ukrajinské krizi 2009 a ekonomické krizi 

2008/9 vytvořily a upravily EU i Rusko své vlastní vize k vývoji energetické politiky.
75

 

Jejich výklady se různily a vedly k několika sporným bodům. Smyslem širší vzájemné 

výměny informací bylo ujasnit se o postoji partnera v po krizovém období. Dialog se 

stal dějištěm, kde mohly být strategické výhledy vysvětleny druhé straně. Například 

Rusko ujišťovalo EU, že unijní státy a státy SNS (Společenství nezávislých států) 

zůstanou alespoň do roku 2030 hlavními trhy pro ruský energetický export. Mírnilo tím 
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obavy z přechodu ruské energie do Asie, kde Rusko očekávalo nárůst exportu z 6 % až 

na 20 %. Dle ruského mínění to ale nemělo ovlivnit současný podíl ruské energie na 

evropském trhu.
76

 EU se na druhé straně pokoušela vylepšit obraz třetího energetického 

balíčku v očích ruských partnerů. Rusům vadilo, že nové zákony, platné od roku 2009, 

zakazují energetickým společnostem současnou kontrolu nad produkcí, transportem 

a prodejem jedné komodity. Například Gazpromu hrozila ztráta kontroly a vlastnictví 

některých plynovodů na území EU. I další ruské firmy se obávaly nejistoty 

a nepředvídatelnosti na trhu pro dlouhodobé kontrakty,
77

 což by mohlo zbrzdit jejich 

investiční možnosti. 

Otevřenou diskusi o energetických strategiích a chystaných politikách ocenily 

obě strany. Vůli pokračovat v nastalém směru potvrdily partneři podepsáním několika 

společných dokumentů během zasedání v březnu 2011. Prvním byla dohoda o výměně 

stručných zpravodajů o připravovaných legislativních změnách, a propojení 

a koordinaci oficiálních webových stránek s danou tematikou. Další byl souhlas pro 

posílení memoranda „Early Warning Mechanism“ (EWM), a to doplněním jeho 

původní podoby z roku 2009. Následovalo rozhodnutí o vytvoření „Gas Advisory 

Council“ (GAC), která měla řešit výhradně otázky plynového sektoru se zřetelem na 

tranzitní země. Jak EWM, tak GAC bude věnována samostatná podkapitola dále. Vše 

završilo prohlášení o vydání společného dokumentu, řešícího spolupráci EU a Ruska 

v energetice v dlouhodobém horizontu.
78

 Daný dokument vyšel dva roky poté pod 

názvem „Roadmap: EU-Russia Energy Cooperation until 2050“ a blíže se na něj 

podíváme závěrem této kapitoly. 

Z předchozího období navázal Dialog na diskuse o několika větších projektech. 

Z aktivního aktéra se Dialog postupně přesunul spíše do pozice pozorovatele 

a komentátora. Pokračování si zasloužila otázka propojení elektrických sítí v Pobaltí, 

často probíraná v předkrizovém období. Nyní se podrobnějšího jednání strany nepustily 

s odůvodněním, že bude zapotřebí nejprve dobře zhodnotit tržní vývoj, než se přistoupí 

k akci.
79

 Zdrženlivý postoj odrážel nejistoty na obou stranách z vývoje po krizích.  Ve 

výsledku to ale utlumilo  snahy jakkoliv dospět ke konkrétnímu závěru. Připomeňme, že 
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propojení sítí z technologického hlediska nebylo překážkou, jak ukázaly společné studie 

během prvního období Dialogu. Dalším podobným projektem byl plynovod Nord 

Stream. Plynovod spustil provoz 8. listopadu 2011. Zahajovací ceremonie se sice 

zúčastnili koordinátoři Dialogu, Sergej Šmatko a Günther Oettinger, ale vliv Dialogu 

samotného na výstavbu a dokončení plynovodu hrál minimální roli. Musíme rovněž 

dodat, že přes všechna pozitiva, Nord Stream sklidil silnou kritiku v samotné EU. 

Obešel a nenapojil totiž členské státy Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska, které posléze 

volily nevybíravé záporné komentáře na adresu Německa a Ruska.
80

 Srovnatelně 

nečinné postavení zaujal Dialog i k přípravám na budování plynovodu South Stream 

nebo k vývoji na nalezišti Štokman (kde byly předběžné práce v roce 2013 prozatím 

ukončeny).
81

 

Obecnější rozhovory se vedly i ve dvou tematických skupinách, „Thematic 

Group on Market Developement“ a „Thematic Group on Energy Strategies, Forecast & 

Scenarios“. Obě začaly pracovat už v období mezi dvěma krizemi. První se věnovala 

posilování transparentnosti a spolehlivosti energetického trhu, a dále snižování bariér 

pro vzájemný obchod s ohledem na investice do infrastruktury. Svůj význam sehrála 

i pro vysvětlení funkce a důsledků třetího energetického balíčku pro ruskou stranu.
82

 

Druhá skupina přispěla detailnějším rozborem středně a dlouhodobých strategií 

v energetice. Společným znakem předpovědí byl očekávaný nárůst exportu plynu do EU 

z Ruska, a to přes předpokládaný útlum tamní těžby okolo roku 2015.
83

 

Nejrozsáhlejší společný dokument vydaný v rámci Dialogu podepsali 

koordinátoři v březnu 2013. Jednalo se o „Roadmap EU-Russia Energy Cooperation 

until 2050“, tedy společnou vizi spolupráce v energetice téměř na následujících 40 let. 

Obsah dokumentu vyplynul z předchozích diskusí v Dialogu nebo v tematických 

skupinách. V otázkách plynu, ropy a elektřiny by dle Roadmap měla spolupráce 

směřovat k vytvoření jednotného trhu s energiemi okolo roku 2050, a to skrze řadu 
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postupných kroků.
84

  Samostatnou část dostala energetická efektivita, což odráží 

důležitost, jaká jí byla přikládána i během předchozích let Dialogu.
85

 Po boku tradičních 

oblastí zájmu byla do Roadmap zařazena i část týkající se obnovitelných zdrojů, kterým 

byl přisouzen vzrůstající význam.
86

 Přitom v Dialogu zastávaly alternativní energie 

spíše okrajovou pozici. Roadmap celkově představila ambiciózní plány a vize 

společného působení na energetickém trhu. Zůstává otázkou, zda budou vytyčené mety 

reálně splnitelné. Především, pokud vezmeme v úvahu nepříliš jasné výsledky Dialogu 

za jeho více než desetileté fungování, pak zveřejněné cíle působily spíše rozpačitě. 

Dokládaly to i zákulisní informace, podle kterých byl postoj obou stran před podpisem 

Roadmap velmi váhavý.
87

 

5.2 Early Warning Mechanism 

Jak se ukázalo na počátku roku 2009, tak ani dosavadní forma Dialogu, nebo 

PCA nedokázaly předejít rusko-ukrajinským plynovým krizím. Proto se v listopadu 

roku 2009 koordinátoři Dialogu dohodli na dotvoření „Early Warning Mechanism“ 

(EWM, mechanismus včasného varování). Podpis příslušného memoranda představoval 

nejkonkrétnější důsledek plynových krizí v rámci Dialogu.
88

 Návrhy podobného 

principu zazněly už po první krizi, ale impuls druhé krize byl znatelně silnější a přinutil 

strany jednat. Cílem EWM mělo být zaprvé včasné rozpoznání potenciálního rizika 

nebo problému s energetickými dodávkami do EU. Zadruhé se EWM soustředilo na 

zajištění rychlé reakce při pohotovosti nebo situaci podobné dvěma krizím. A konečně 

bylo úkolem minimalizovat následky případného přerušení dodávek. EWM bylo 

připraveno hlavně na plyn, neboť vycházelo z modelu ukrajinské krize 2009, přesto ale 

počítalo s dohledem nad ropou a elektřinou. Pohyb všech tři komodity měl být sledován 

jak na území Ruska a EU, tak v tranzitních státech.
89

 Oba aktéři se v dohodě vzájemně 
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ujistili o co nejrychlejším upozornění blížící se hrozby, aby se co nejdříve po jejím 

odhalení setkali koordinátoři Dialogu. Následně bylo úkolem koordinátorů vytvořit 

společné stanovisko a navrhnout doporučení, jak hrozící situaci předejít a jak ji 

překonat.  Připravit měli také plán pro minimalizaci následků. Stanovením daného 

postupu se významně ujasnila, urychlila a zjednodušila prvotní komunikace v případě 

krize. 

Během konference k desetiletému výročí Dialogu v roce 2010 si vznik EWM 

pochvalovala EU i Rusko.
90

 O několik měsíců dříve Rusko totiž mechanismus spustilo 

v souvislosti s omezením dodávek plynu do Běloruska,
91

 čímž poprvé vyzkoušelo jeho 

možnosti.  Během roku 2010 už ale zároveň probíhaly přípravy na doplnění 

mechanismu. V roce 2011 pak byly změněny nebo přidány některé části. Na celkovém 

charakteru EWM se nic zásadně nezměnilo. Strany nepřistoupily ani k uvažovanému 

zapojení tranzitních zemí, ani ke změně nezávazné podoby memoranda. EWM proto i 

po podpisu doplněné verze zůstalo mezinárodně nevymahatelným a právně nezávazným 

dokumentem.
92

 V každém případě můžeme EWM označit za nevýraznější reakci na 

plynové krize 2006 a 2009, kde obě strany vztahovaly svůj postup ke konkrétní 

zkušenosti s Ukrajinou, jakožto tranzitním státem. 

5.3 Energetická efektivita 

Agenda energetické účinnosti spadala pod vedení speciální tematické skupiny, 

„Thematic Group on Energy Efficiency“. Její práce měla spočívat ve výměně informací 

a podpoře společných projektů pro zlepšení energetické efektivity na obou stranách. 

Podle zveřejněných výhledů mohla EU do roku 2020 potenciálně ušetřit asi 390 Mtoe 

(milion tun ropného ekvivalentu) a Rusko mezi 360–410 Mtoe ročně.
93

 To nejsou 

zanedbatelná čísla, pokud je porovnáme s celkovou energetickou spotřebou, která 
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tvořila v EU k roku 2009 celkově asi 1700 Mtoe, a v Rusku asi 650 Mtoe.
94

 Při srovnání 

obou aktérů nesmíme zapomenout na znatelný náskok EU v oblasti energetické 

účinnosti oproti Rusku.
95

 

Skupina spatřovala největší výzvu ve snaze snížit energetické výdaje za stálého 

ekonomického růstu. Dále směřovala k harmonizaci legálních rámců na obou stranách 

a snižování dopadů energetiky na životní prostředí. Skupina také zorganizovala řadu 

konferencí, workshopů a kulatých stolů s tematikou od změn klimatu, přes užívání 

obnovitelných zdrojů, po označení energeticky šetrných výrobků.
96

 Snahu skupině 

v tomto ohledu upřít nelze, avšak praktický dopad podobných akcí je jen těžko 

měřitelný. 

Konkrétních projektů pro zlepšení energetické efektivity se v tomto období 

uskutečnilo méně v porovnání s prvními roky Dialogu. Jejich zaměření obvykle spadalo 

do příliš obecné roviny, a proto zde zmíníme pouze dva. První projekt se soustředil na 

obnovitelnou energii pomocí malých hydroelektráren v Rusku. Jejich výstavba na 

ruských tocích by mohla pomoci regionálnímu energetickému vývoji a šetrnějšímu 

přístupu k životnímu prostředí. Plán cílil především na usnadnění procesu pro přijetí 

zodpovědné energetické politiky a legislativy na místní úrovni. Druhý projekt se zaměřil 

na porovnání legislativy a opatření v EU a Rusku. Cílem bylo vytvořit seznam 

doporučení zavedených systémů v EU, které by mohly účinně fungovat i v Rusku.
97

 

Dopad spolupráce v oblasti efektivity se projevil ve federálním zákoně v Rusku 

o „energetickém šetření a zvýšené energetické efektivitě“, který vešel v platnost 

v listopadu 2009. Zákon se stal prvním významným počinem ruské vlády v dané otázce 

a v mnoha směrech vychází ze zavedené evropské legislativy. Zákon připravil legální 

základnu pro zavádění opatření v energetické efektivitě na regionální úrovni, a dále 

např. povinné uvádění informací na výrobcích o energetické třídě, jednotné značení na 

obalech atp.
98

 Kritika se objevila v souvislosti s přílišným důrazem na administrativní 

složku, nevyřešeným dlouhodobým financováním projektů a jejich udržitelností. 

Nejcitelnější překážku pro snadnější zavedení zákona do praxe nicméně představovaly 

nízké ceny energií v Rusku. Cenová propast se oproti EU ale postupně snižovala. 
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Jestliže v roce 2010 platili Rusové za energie 2krát méně než občané EU, pak v roce 

2013 už jen asi 1,3krát méně. Levnější ceny způsobovaly jednak delší dobu splatnosti 

šetřících projektů, jednak nemotivovaly odběratele k upřednostnění úspornějších (avšak 

dražších) výrobků.
99

 

5.4 Gas Advisory Council 

Specifickým způsobem do průběhu Dialogu zasáhla úzce zaměřená „Gas 

Advisory Council“ (GAC, poradní skupina/rada pro plynárenství). Skupina vznikla na 

základě dohody koordinátorů Dialogu z února 2011. Jejím hlavním cílem bylo 

zabezpečit a stabilizovat dodávky plynu do Evropy. Za tímto účelem měla detailněji 

sledovat vývoj na plynovém trhu, podpořit vzájemnou spolupráci EU a Ruska v této 

oblasti, analyzovat dlouhodobé vyhlídky sektoru a případně podat související 

doporučení. Podle EU bylo vytvoření GAC jedním z nejdůležitějších nástrojů pro 

předcházení dalším plynovým krizím.
100

 První jednání GAC proběhlo v říjnu 2011. Od 

té doby se schůzky konaly pravidelně každého čtvrt roku, a to přinejmenším do roku 

2013. GAC se vyznačovala svým expertním obsazením. Obě strany pro vedení GAC 

jmenovaly významné odborníky v oblasti energetiky jak z akademického prostředí, tak 

z průmyslu. Hlavními mluvčími byli na ruské straně jmenováni Vladimir Feygin, 

prezident moskevského Institutu energie a financí, a na straně EU uznávaný odborník na 

energetiku, Jonathan Stern. 

Ze začátku se GAC zaměřovala na přípravu části „Roadmap“ o plynárenském 

sektoru. Ohledně scénářů, jaké měly být v „Roadmap“ nastíněny, vznikla v GAC velká 

debata. Rusko vyjádřilo výhrady proti připraveným materiálům o vývoji plynového trhu 

mezi oběma partnery. Rusko nesouhlasilo s metodologií a modelací těchto 

dlouhodobých scénářů, ani s velkým důrazem kladeným na dekarbonizaci energetického 

sektoru, který se znatelně lišil oproti výhledům připravených Mezinárodní energetickou 

agenturou. EU projevila rezervace vůči náhledu na vývoj cen plynu v období do roku 

2030.
101

 Nejistotu oběma stranám navíc přinášely debaty o možnosti vzrůstající 

poptávky po ruských energiích v Asii a nejasném vývoji amerického trhu s břidlicovým 
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plynem a rozvojem LNG technologií.
102

 Ve finální verzi „Roadmap“ se nakonec 

objevilo kompromisní řešení, které srovnává několika scénářů možného vývoje.
103

 

Členové GAC probírali také otázku plynárenské infrastruktury. Zaprvé 

podporovali vznik nové infrastruktury a navazovali na dříve uvažované projekty 

společného zájmu. Zadruhé diskutovali o potřebě zajistit bezpečnost a spolehlivost 

stávající plynovodné sítě. Celou debatu o infrastruktuře ale výrazně ovlivnila absence 

konkrétních plánů nebo návrhů. Když už se nějaké návrhy k jednání dostaly, tak se na 

nich strany neshodly. Nejurčitější obrysy získal nápad na výstavbu společného 

expedičního centra plynu, který ale neschválila EU. Odůvodnila to tím, že předložený 

projekt stojí proti současnému směru EU v dané oblasti.
104

 Rusko na druhé straně 

odmítlo návrh přizvat k diskuzím o infrastruktuře třetí strany, Bělorusko nebo Ukrajinu. 

Nechtělo, aby byl narušen bilaterální základ Dialogu.
105

 Vzhledem k důsledkům krize 

snad lze tento krok vidět jako nevyužitou příležitost k řešení problému s tranzitními 

státy. Po srozumění s výše uvedeným, můžeme konstatovat, že GAC nakonec 

k žádnému jasnému závěru v otázce infrastruktury nedospěla. Neúspěch v jednání 

o společné infrastruktuře do jisté míry vycházel i ze sporů v otázce legislativy 

v souvislosti s třetím energetickým balíčkem, řešeným výše. 

6. Energetický dialog, jeho reakce na plynové krize a 
nové výzvy 

6.1 Srovnání Energetického dialogu před a po plynových 
krizích 

Poté, co jsme si představili práci Dialogu od jeho založení až do roku 2009, 

pojmenovali nejzávažnější důsledky dvou rusko-ukrajinských plynových krizí 2006 

a 2009, a seznámili se s průběhem Dialogu od roku 2009 do vydání společné „Roadmap 

EU-Russia Energy Cooperation until 2050“, se můžeme pokusit porovnat před a po 
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krizové období Dialogu. K srovnání přistupujeme s vědomím, že výchozí postavení 

obou aktérů se za dobu trvání Dialogu příliš nezměnilo. Stejně jako v roce 2000, tak 

o desetiletí později zůstala vzájemná závislost ve vztahu EU-Rusko podobně silná.
106

 

Důraz v kapitole bude kladen na to, jak Dialog ne/zareagoval na poznatky, vyplývající 

z plynových krizí, a nakolik se tento postoj liší od původních směrů Dialogu. 

Nejkonkrétnějším výsledkem vzhledem ke krizím uvnitř Dialogu se stalo 

nepochybně memorandum „Early Warning Mechanism“ z roku 2009, a jeho upravená 

verze z roku 2011. Cílem EWM je včasně informovat obě strany o hrozícím 

energetickém výpadku plynu, ropy nebo elektřiny, a tím získat čas pro přípravu vhodné 

reakce na případnou situaci. Nejedná se sice o detailní krizový plán, jaký znatelně 

chyběl během krizí na úrovni EU, ale přesto zavedlo některé mechanismy ulehčující 

průběh krizí. Obzvláště prvotní komunikace koordinátorů Dialogu při problému se 

ujasnila a poskytla příslib následně snadnějšího politické dohody. EWM také částečně 

vyřešilo otázku chybějících informací během krize. Nedostatek aktuálních dat byl 

označen za jeden z hlavních problémů u obou plynových krizí. Předpokládá se, že pro 

zdárné překonání komplikací si strany v rámci EWM poskytnou dostatek potřebných 

informací. I tak můžeme namítat, že např. vytvoření stálé společné skupiny pro 

sledování aktuálního stavu energetických sítí by posloužilo lépe. Limity EWM 

představuje rovněž nezávazný charakter dokumentu, který zůstává právně 

nevymahatelný. 

Pokrizové období Dialogu se lišilo od předchozího strukturálními změnami. 

Práce byla zřetelněji rozdělena mezi několik speciálních skupin. Specifické postavení 

zaujala především „Gas Advisory Coucil“. Vytvoření GAC následovalo, podobně jako 

EWM, v přímé souvislosti s krizemi. GAC odrážela větší zájem vyřešit palčivé otázky 

plynárenství, což si rusko-ukrajinské krize jistě žádaly. Zároveň se ale experti v GAC 

do roku 2013 soustředili více na debatu o strategiích než na hledání východiska pro 

daný trh. Zdá se proto, že potenciál GAC nebyl zatím zcela využit, přestože se scházela 

s velkou pravidelností. Jestli se GAC podaří nalézt společnou řeč v konkrétnějších 

otázkách, např. pro trvalejší vyřešení problémů s tranzitními státy, ukáže až její budoucí 

fungování. 

S plynem souvisí i další důležité téma, a to infrastruktura. V předkrizovém 

období se bezpečnost sítí řešila velmi málo, významněji snad jen ve spojitosti 
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s mlhavým plánem na propojení satelitních systémů. Krize důrazně upozornily na 

problémy bezpečnosti plynovodů a nedostatek alternativních cest mimo tranzitní státy. 

Dalo se tudíž předpokládat, že otázce bude věnován daleko větší prostor. Faktem 

zůstává, že ve druhém období byla bezpečnost energovodů zmiňována opět pouze 

povrchně a bez konkrétních výsledků, a to na všech úrovních Dialogu. Podobně dopadl 

i problém tranzitních států, zejména Ukrajiny. V Dialogu scházelo jakéhokoliv širší 

jednání na toto téma. Bez výsledku zůstal i návrh v rámci GAC přizvat ke 

společným diskuzím zástupce z Ukrajiny, Běloruska, nebo Moldavska. Co se týče 

konkrétní výstavby infrastruktury, tak Dialog nenavázal ani na obecnější diskuse 

k plánovaným infrastrukturám ze svého prvního období. Pasivně přistoupil Dialog 

k dokončení plynovodu Nord Stream v roce 2011 a k zahájení stavby plynovodu South 

Stream, která začala v roce 2012. Přitom alespoň ulehčit právní záležitosti mezi 

Gazpromem a členskými státy bylo v možnostech Dialogu. Žádné další konkrétní 

návrhy pro spolupráci na plynovodech, ropovodech nebo elektrických sítích nepadly. A 

opět připomeňme, že z předkrizového období mohl Dialog navázat např. na debaty o 

propojení elektrických sítí v Pobaltí, nebo o ropovodech na Balkánu. V otázce 

infrastruktury a její bezpečnosti zůstal Dialog, vzhledem k důsledkům plynových krizí, 

bezesporu za očekáváním. 

Částečně nejasný byl po krizích celkový vztah EU a Ruska. Mnozí volali po jeho 

posílení, aby byla zajištěna bezpečnost energetických dodávek. K dosažení tohoto cíle 

nejvíce chyběly jakékoliv přímé energetické dohody nebo zavazující smlouvy.  Jak již 

bylo uvedeno výše, EWM dosáhlo tohoto cíle jen polovičatě, neboť závazky netvořilo. 

Ale žádná jiná dohoda nebo smlouva jednoduše nevznikla. Dialog zde proto zdaleka 

neuspěl. Oproti prvnímu období Dialogu jsme alespoň sledovali vzrůstající zájem na 

výměně informací o dlouhodobějších strategiích v energetice jedné i druhé strany. 

Debata nakonec vyvrcholila v roce 2013, když vyšel společný dokument „Roadmap: 

EU-Eussia Energy Cooperation until 2050“. Kritika by se opět mohla opírat 

o nezávaznost a nekonkrétnost dokumentu. Na druhou stranu musíme ocenit, že se obě 

strany dokázaly dohodnout na rámcové strategii pro společný postup v energetice 

v horizontu několika desetiletí. A tak musíme „Roadmap“ označit alespoň za částečný 

úspěch v prohloubení vzájemného vztahu. 

Naopak rozpory v Dialogu způsobil tzv. třetí energetický balíček, který vešel 

v platnost v EU roku 2009.  Pro Gazprom a další ruské společnosti, působící na 

evropském trhu, znamenal ztrátu kontroly nad některými energovody a nejasnosti 
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ohledně investičních aktivit. Zástupci EU se pokoušeli v Dialogu vysvětlit přijetí nové 

legislativy ruským protějškům, a tím usnadnit fungování ruských firem na evropském 

trhu. Vzhledem k tomu, jaké emoce působil balíček ještě po několika letech, je výsledek 

této snahy velmi diskutabilní. Dokládají to např. spory Gazpromu s Litvou ohledně 

vlastnictví litevské plynárenské sítě.
107

 Energetický balíček uváděl v nejistotu 

i dlouhodobé kontrakty. V po krizovém období jim Dialog věnoval podstatně méně 

prostoru, než do roku 2009, a to přestože se po krizích ukázaly jejich nedostatky. 

Především pro evropské společnosti z dlouhodobých smluv plynuly závazky na nákup 

energií z Ruska až k roku 2030. V případě poklesu poptávky by společnosti stále 

musely nadále platit za nasmlouvané dodávky. Snižovala se tím i možnost diverzifikace 

dodávek do EU. Unie se o revizi dlouhodobých kontraktů ale ani nepokusila.  

Srovnatelně s prvním obdobím si Dialog počínal v oblasti energetické účinnosti. 

Konkrétních společných projektů, jaké byly připraveny pro Astrachaň, Archangelsk 

nebo Kaliningrad v prvním období, sice nyní ubylo, ale semináře a workshopy stále 

probíhaly hojně. Význam společné práce se projevil nejvíce v ruské legislativě, a to 

v zákoně o energetickém šetření z roku 2009. V řadě věcí se zákon inspiroval 

evropskými normami, k jejichž výměně docházelo právě díky Dialogu. I když se zákon 

nevyhnul kritice, jeho přijetím se Rusko posunulo o kus blíže evropské vizi. Rusko by 

nadále mělo snižovat svou domácí energetickou spotřebu, ušetřit tím více surovin pro 

export a případně prodloužit životnost svých nalezišť. Postupně se narovnával také 

rozdíl v cenách za energii v EU a Rusku. Nízké ceny na domácím trhu brzdily investice 

do některých projektů. Zdá se, že tato tendence bude v Rusku pokračovat. Aktivita EU v 

dané oblasti byla motivována zjevně silněji, a to snahou omezit unijní závislost na 

dovozu energií. I proto zůstal náskok EU v energetickém šetření výrazný. Vzhledem k 

plynovým krizím lze vidět postup Dialogu v oblasti efektivity jako dostatečný, avšak 

změna oproti minulému období v důsledku krizí nebyla patrná. 

6.2 Problémy Energetického dialogu a výzvy pro další 
fungování 

Jak se ukázalo, tak reakce Dialogu na krize byly vzhledem k problémům, na 

které upozornily, rozporuplné až nedostatečné. V důsledku krizí bylo sice přijato „Early 

Warning Mechanism“, ale rozhodně nenahrazovalo chybějící závaznou smlouvu mezi 
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EU a Ruskem pro oblast energetiky. Agenda energetické účinnosti dostala hodně 

prostoru a jistě ho využila. Přesto ubylo větších konkrétních projektů pro snižování 

energetických výdajů. Za pomoci „Gas Advisory Council“ se více pozornosti věnovalo 

plynárenství. GAC nicméně zatím neprojevila svůj plný potenciál, což lze v této klíčové 

oblasti považovat za velký nedostatek. Zcela nedotčenou oblastí zásahem Dialogu 

zůstala energetická infrastruktura. Transportní možnosti by naopak měly být stavebním 

kamenem spolupráce, protože obě strany si uvědomují důležitost této otázky. Rozpačitý 

projev Dialogu v po krizovém období potvrdilo přijetí „Roadmap“, kde společné plány 

do roku 2050 v energetickém sektoru počítají s postupnou integrací daného trhu. 

Vzhledem k dosavadní činnosti Dialogu jsou reálné vyhlídky na splnění cílů více než 

diskutabilní. Dodejme také, že oproti prvnímu období Dialog zcela upozadil například 

ropné záležitosti nebo otázku jaderných materiálů, které by si zasloužily větší 

pozornost. Jaké mohou být příčiny těchto částečných neúspěchů, a proč se Dialogu 

nepodařilo důrazněji reagovat na krize? 

Samotná oblast spolupráce, tedy energetika, se zdála být tou nejvhodnější pro 

začátek a prohloubení spolupráce EU a Ruska. Vzrůstající ekonomická propojenost 

konce 90. let 20. století se nejvýrazněji projevovala právě v energetice. Unii záleželo na 

dodávkách energie z Ruska, a to bylo naopak do velké míry závislé na výdělku 

z prodeje na evropském trhu.
108

 Stále se ale objevovaly určité rozdíly, které 

v konfrontaci obou aktérů hrály důležitou roli. Prvním je otázka, co očekávaly EU 

a Rusko od Dialogu? Hlavním cílem Ruska v Dialogue bylo udržet rovnováhu 

a bezpečnost energetického trhu s ohledem na co největší zisky. EU na druhé straně 

sledovala především stabilitu dodávek. Dokud obě strany plně neuznají zájem druhého 

(což se zatím zjevně nestalo), pak bude opravdový dialog stále složitější.
109

 Problémem 

mohlo být i částečné soupeření obou stran. Geopolitická rivalita EU a Ruska narůstá 

s postupným rozšiřováním EU na východ. EU v ruském pohledu působí částečně jako 

koncentrická síla, která postupně nabaluje své okolí. Je pochopitelné, že Rusko, jakožto 

silný suverénní stát, nemělo prozatím zájem ocitnout se na evropské periferii.110 EU na 

druhé straně nepochybně vychází ze zkušenosti z 50. let, a Dialog tak může Rusům 
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připomínat pokus o „nové“ ESUO, na kterém ale Rusko nemá zájem se podílet.
111

 

V neposlední řadě problémy způsobuje nejasné vystupování EU. Z ruského pohledu 

působí EU jako zmatečný projekt, protože částečně jedná z pozice (nad-)národního 

jednotného tělesa, ale zároveň řadu klíčových kompetencí ponechává členským státům. 

Připomeňme, že energetická politika stojí na pomezí v pozici sdílené pravomoci EU. 

A není proto divu, že Rusko stále podporovalo raději bilaterální rozhovory s členskými 

státy,
112

 než třeba jednání skrze Dialog. Pokud mají strany zájem na budoucím 

úspěšném fungování Dialogu, budou se muset vyrovnat jak s výše uvedenými rozdíly, 

tak s novými výzvami, které se stále objevují v energetickém sektoru. 

Jeden z největších impulsů v energetice představuje trvalý rozvoj LNG. Pro EU 

by větší podíl LNG na jejím trhu umožnil snížit závislost na plynovodech. S tím souvisí 

i otázka dlouhodobých kontraktů, protože LNG umožňuje řešit poptávku snadněji 

i krátkodobými smlouvami. Největší překážkou zavádění LNG je složitější, a tudíž 

i dražší technologie. Přesto, pokud nedojde k žádnému zpoždění, tak by dle 

rozpracovaných projektů byla EU schopná v roce 2020 pokrýt skrze terminály LNG. 

Bez jasné podpory a stanoviska EU k daným investicím nebude ale bezpečnost 

a stabilita dodávek LNG nikdy dokonalá. Z pohledu Dialogu se jedná o oblast prozatím 

absolutně neřešenou. A jestli chce EU naplno využít potenciálu LNG, pak by se neměla 

vyhýbat řešení spolu se svým největším energetickým dodavatelem.
113

 

Výhled na zvýšení dovozu LNG do Evropy je v posledních letech bezesporu 

spojen s americkým „boomem“ břidlicového plynu. Obrovské odhadované zásoby 

břidlicového plynu v USA daly Evropě naději na nový zdroj plynu. Ten by měl být 

z USA dopravován do EU právě v podobě LNG. Prvotní optimistické výhledy ale brzdí 

riziko nákladnosti těžby a potřeba stabilních trhů s energetickými komoditami, což 

způsobuje prozatímní nejasnost výdělku. Zdá se, že bude potřeba více času, aby se 

řádně zhodnotila finanční návratnost projektů.
114

 Střídměji se na „boom“ dívají 

v Rusku. Dokládá to např. reakce Alexeje Millera, člen představenstva Gazpromu, který 

označil břidlicové technologie za mediální bublinu.
115

 Podobné otazníky jako americký 
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plyn způsobily nálezy plynu a ropy ve Středomoří koncem roku 2010. Ani zde není 

zřejmé, do jaké míry se případná těžba vyplatí.
116

 V každém případě se jedná o další 

témata hodná k diskusi v rovině Dialogu, alespoň pro ujasnění pozic k danému tématu. 

Neklesající aktuálnost otázky bezpečnosti energetické infrastruktury se potvrdila 

na počátku roku 2014 s ukrajinskou krizí. Vnitřní problémy Ukrajiny vyústily v ruskou 

vojenskou intervenci na poloostrov Krym a nepokoje na východě země. Nic (v době 

vzniku této práce) nenasvědčovalo tomu, že by Rusko omezilo dodávky plynu na 

Ukrajinu ze strategických důvodů. Příčinou zastavení dodávek by ale mohla být 

neschopnost ukrajinského Naftogazu (ukrajinská národní ropná a plynová společnost) 

splácet dluh za plyn od Gazpromu. Taková situace by znamenala opakování krizí z let 

2006 a 2009. Výchozí pozice se však lehce změnily. Přes Ukrajinu totiž prochází už jen 

50 % ruského plynu do Evropy, oproti 80 % v letech krizí.
117

 Průběh případného 

omezení dodávek by proto mohl být mírnější. Neomlouvá to ale nejistotu způsobenou 

nedostatečným vyřešením problému s tranzitními státy, ke kterému mohly dát impuls 

EU i Rusko díky Dialogu.  

Výše uvedené otázky jsou jen nevýraznější z mnoha pro budoucnost 

energetického sektoru. Poukazují zároveň řadu nedostatků Dialogu. Pokud EU a Rusko 

chtějí mít v Dialogu efektivní nástroj pro usměrňování vzájemné energetické závislosti, 

budou muset zareagovat na nové výzvy s větším úsilím, než jaké jsme sledovali po 

plynových krizích 2006 a 2009. Přitom první období Dialogu naznačilo, že společná 

cesta v energetice je možná, a to alespoň v oblastech oboustranného zájmu. Jestliže 

strany nedokáží vytvořit efektivnější a plodnější spolupráci uvnitř Dialogu, pak směr, 

vytyčený v „Roadmap“ až do roku 2050, udrží jen velmi těžko. 

7. Závěr 
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem reagoval Energetický Dialog EU-

Rusko na dvě rusko-ukrajinské plynové krize. Na základě analýzy fungování Dialogu 

v letech 2000–2013 a pojmenování důsledků krizí 2006 a 2009 můžeme konstatovat, že 
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Dialog reagoval zaprvé podpisem memoranda „Early Warning Mechanism“ pro včasné 

varování před blížící se krizí, a zadruhé vytvořením „Gas Advisory Council“, která 

potvrdila zvýšený zájem o plynové otázky. Dodejme ale, že dle analýzy důsledků krizí a 

dalších okolností nebyly ani tyto konkrétní reakce zcela dokonalé (EWM nezavazující, 

GAC nevyužila potenciál). Některé další otázky vzájemného energetického vztahu si 

zjevně žádaly důraznější postoj Dialogu (vzájemný vztah EU a Ruska, dlouhodobé 

kontrakty). Nejzávažnější dlouhotrvající problémy s tranzitními státy a bezpečností 

energetické infrastruktury se Dialogu nepodařilo vyřešit vůbec. 

Energetická politika EU byla dlouho ponechána v kompetenci členských států. 

Až s Lisabonskou smlouvou z roku 2009 se energetika stala sdílenou pravomocí EU. 

V otázce styků se zahraničními dovozci byla EU činná ale i předtím. Potvrzuje to právě 

Energetický dialog EU-Rusko, který vznikl v roce 2000. Pro uzavření Dialogu hovořila 

vysoká vzájemná závislost, kdy na jedné straně Rusko dováželo do EU přibližně třetinu 

z celkového importu ropy, plynu i pevných paliv. Na straně druhé EU byla pro Rusko 

největším trhem pro vývoz energií a příjmy z obchodu s EU tvoří významnou část 

státního rozpočtu Ruska. Cílem Dialogu bylo posílit vzájemnou spolupráci v energetice. 

Vztah EU k Rusku nejvíce ovlivňovaly plynárenské otázky. Z důvodu omezených 

možností alternativní infrastruktury byla EU připoutána k odběru plynu z Ruska, což se 

ještě zvýraznilo po rozšíření EU o východoevropské státy v letech 2004 a 2007. 

Důležitou roli hrály samotné plynovody, kdy na počátku Dialogu většina plynu z Ruska 

do EU procházela tranzitními státy, zejména přes Ukrajinu. 

V letech 2000–2009 se práce Dialogu soustředila na několik oblastí. Řešily se 

obecné otázky importu ruské energie do EU. Zde vyvstávala obzvlášť otázka 

budoucnosti dlouhodobých kontraktů a integrace energetického trhu v EU. Dalším 

okruhem byly záležitosti energetické infrastruktury. Dialog se snažil usnadnit vstup pro 

investory a zajistit financování společných projektů v infrastruktuře. Velký prostor 

věnoval Dialog otázce propojení elektrických sítí, dále pak několika plynovodům. 

Dialog se zaměřil i na oblast energetické efektivity, kde hráli roli i mezinárodní 

platformy (Energy Charter Treaty, Kjótský protokol). Konkrétní podobu dostaly pilotní 

projekty energetické účinnosti v Astrachani, Archangelsku a Kaliningradu, ale řešily se 

i další dílčí otázky. Během prvního období také fungovalo společné „Energy 

Technology Centre“, které podpořilo debaty o nových technologiích a souladu 

legislativy mezi oběma aktéry. 
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Velkým varováním pro celý energetický obchod mezi EU a Ruskem se staly dvě 

rusko-ukrajinské plynové krize. První v roce 2006 znamenala jen krátkodobé snížení 

dodávek plynu do EU. Druhá v roce 2009 už způsobila dvoutýdenní přerušení dodávek 

plynu. Krize upozornily na mnoho nedostatků v energetické politice EU vůči Rusku, ale 

i obecně navenek. Chyběl jednotný unijní postoj, který zpomalil reakce na krize. 

Palčivým problémem byla scházející alternativní infrastruktura, a to jak mimo tranzitní 

státy, tak v rámci EU samotné. Pro utužení vztahu s Ruskem mělo sloužit posílení 

Dialogu, kde se navíc značně projevila absence konkrétních závazných dohod 

s Ruskem. Přehodnocení si žádal rovněž postoj k tranzitním státům a k bezpečnosti 

infrastruktur, který nebyl řešen skoro vůbec. Očekávalo se pokračování v důrazu na 

energetickou efektivitu. 

Ve druhém sledovaném období Dialogu mezi lety 2009–2013 si obě strany 

nejprve ujasnily vyhlídky na vývoj energetického sektoru. Tato debata vyústila ve 

společné prohlášení k budoucnosti energetické spolupráce v dokumentu „Roadmap EU-

Russia Energy Cooperation until 2050“. Dále bylo přijato memorandum „Early 

Warning Mechanism“, které cílilo na včasné rozpoznání hrozby a ustanovilo základní 

principy společného řešení krizových situací. Zároveň pokračovaly debaty o energetické 

efektivitě. Pozornost Dialogu se upínala nyní více na srovnání ruské a evropské 

legislativy. Vzhledem k náskoku, jakým EU disponuje, Rusko spíše přejímalo některé 

zavedené evropské principy. Projevilo se to v ruském federálním zákoně o energetické 

efektivitě z roku 2009. Svou roli sehrála také nově vytvořená „Gas Advisory Council“. 

Úzké zaměření na plynárenství jí dává velký potenciál do budoucna, dosud byly 

výsledky jejího jednání ale příliš nekonkrétní. 

Srovnání obou období Dialogu vzhledem k důsledkům krizí ukázalo, že pokud 

chce Dialog účinně postupovat k novým výzvám v energetickém sektoru, bude potřeba 

přehodnotit přístup obou stran ke společné energetické politice. Nové impulsy mohou 

do dané problematiky přinést například zlepšené technologie LNG a výstavba terminálů 

v EU, nová naleziště břidlicového plynu v USA, zjištěné zásoby ve Středomoří, ale 

i jinde. V neposlední řadě pak stálé nebezpečí pro vzájemné vztahy EU a Ruska 

v energetice představují různé politické krize, nestability a konflikty, jaké probíhají 

například v době vzniku práce na Ukrajině. S tím souvisí i nejvážnější problém 

tranzitních států a bezpečnosti energetické infrastruktury, který ovšem Dialog zatím 

nedokázal vyřešit. 
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Summary 
This thesis discussed the impact of the two gas disputes between Russia and 

Ukraine in 2006 and 2009 upon the official EU-Russia Energy Dialogue. The Dialogue 

was established in 2000 in order to create a platform for discussions between the EU 

and Russia about the energy sector. For the EU Russia is the most important energy 

partner, as it imports about a third of gas, petrol and solid fuels to the EU. On the other 

hand Russia is highly dependent on the incomes from the European energy market. The 

main issues of this mutual dependence were to be discussed within the Dialogue. During 

examined period of the Dialogue between 2000 and 2013 both sides had to take into 

consideration various external factors influencing the energy sector. The thesis argues 

that the largest impact was caused by two Russia-Ukraine gas disputes in 2006 and 2009 

which significantly disrupted the gas flow from Russia to EU. The aim of the thesis was 

to analyze the reactions of the Dialogue to the crises. 

At first the thesis introduces how the energy policy works in the EU. Until the 

Treaty of Lisbon in 2009 the energy policy was left in the hands of the member states.  

Before that the activity of the EU was visible mostly in the foreign relations with states 

exporting energy commodities to the European market. The Energy Dialogue EU-

Russia confirms this attitude. Russian energy importance for the EU grew significantly 

after the EU enlargement in 2004 and 2007, because the east-European states were 

highly dependent on the Russian supplies, mainly gas. Consequently gas infrastructure 

and the problem of transit states remained the most pressing issues. 

The next chapter analyses the work of the Dialogue between 2000 and 2009 

when several main topics were discussed. Firstly the question of Russian imports in 

connection with the long-term contracts had to be settled, moreover in a gradually 

integrated market. Secondly the infrastructural problems took place in the debates. 

Several initiatives were undertaken to easy the investment to new projects of common 

interest. Thirdly the energy efficiency issues had to be resolved. Dialogue started model 

projects in Russian cities of Astrakhan, Archangelsk and Kaliningrad. And finally the 

Energy Technology Centre worked until 2006 enhancing cooperation in the 

technological and legislative sphere of the partnership. 

The following chapter concentrates on the Russia-Ukraine gas crises in 2006 and 

2009 while analyzing their consequences upon the Dialogue. The crises were a warning 

for both sides because remarked several problems in the energy security. The EU lacked 
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a unified position towards the crises meaning a lengthy reaction. The ongoing was the 

problem with the deficit of alternative gas pipelines and not resolved situation with the 

transit states, namely Ukraine. The crises also confirmed the lack of a binding energy 

treaty with Russia which could help in the future to secure energy supplies.  

After the crises the thesis comes back to the Dialogue´s work in the years 2009–

2013. Both sides had to explain the overall internal outlooks in the energy policy which 

changed after the gas disputes and the economic crisis. The debate concluded by issuing 

the “Roadmap EU-Russia Energy Cooperation until 2050” in 2013, a mutual document 

planning the cooperation for the decades ahead. As a direct consequence of the gas 

crises the “Early Warning Mechanism” memorandum was signed within the Dialogue. 

The EWM aimed at recognizing the potential threat in the energy supplies in advance in 

order to prepare an emergency strategy soon enough. The second semi-direct 

consequence of the crises was the establishment of “Gas Advisory Council” which was 

set to discuss exclusively gas sector. The issues of energy efficiency were maintained 

very similarly as before the crises.  

The thesis concludes by the comparison of before and after work of the 

Dialogue, pointing out the differences in accordance to the consequences of the gas 

crises. The thesis argues that the measures taken by the Dialogue as a reaction to the 

crises was not sufficient and worked only partly. The EWM was only an unbinding 

memorandum, and the GAC didn’t come up with any practical solutions yet. The most 

serious problem of the transit states and the security of energy supplies and 

infrastructure were not resolved at all. The thesis argues that if the EU and Russia want 

to effectively respond to the still emerging challenges in the energy sector (LNG, new 

energy deposits, international conflicts – such as in Ukraine 2014, American shale gas 

etc.) they will have to put much more effort in their cooperation, probably within the 

official EU-Russia Energy Dialogue. 
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