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Subject: Reasoned opinion of the Czech Senate on the proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC 
establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within 
the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and 
operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission 
trading scheme and Regulation (EU) 2015/757
(COM(2021)0551 – C9- 0318/2021 – 2021/0211(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Czech Senate has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned proposal for 
a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

PARLAMENT C:ESKE REPUBLIKY
SENAT MILOS 

VYSTRCIL 
PREDSEDA

V Praze  dne 5. listopadu 2021

Vaše Excelence,

dovoluji   si  Vám  zaslat  odůvodněné  stanovisko,   které  Senát  v  souladu   s   cl.   6 
Protokolu  c.   2  Lisabonské   smlouvy  přijal  dne  5.   listopadu  2021  k  návrhu   směrnice 
Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou   se  mění  směrnice   2003/87 /ES   o  vytvoření systému 
pro  obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynu v Unii, rozhodnuti (EU)  2015/1814 
o vytvoření  a uplatňovaní rezervy  tržní  stability pro  systém Unie  pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynu a nařízeni  (EU) 2015/757, COM(2021)  551.

S přátelským pozdravem

Jeho 
Excelence
David  Maria SASSOLI
pfedseda Evropskeho parlamentu
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

340. USNESENÍ SENÁTU
ze 17. schůze, konané dne 5. listopadu 2021

k Balíčku Fit for 55 – revize systému EU ETS

Senátní tisk č. N 74/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy 
tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
a nařízení (EU) 2015/757

Senátní tisk č. N 75/13 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
rozhodnutí  (EU)  2015/1814  v  souvislosti  s  množstvím  povolenek,  jež  má  být  umístěno 
do rezervy  tržní  stability  pro  systém  EU  pro  obchodování  emisemi  skleníkových  plynů 
do roku 2030

Senát

I.

1.  dospěl k závěru,
že  předložený  návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění 
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování 
rezervy tržní  stability pro  systém  Unie pro  obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757 je v rozporu se zásadou subsidiarity 
ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a to z následujících důvodů:

- Komise nepředložila studie dopadů na jednotlivé členské státy, jejich 
domácnosti a hospodářské  sektory,  a  to  navzdory  skutečnosti,  že  k  tomu  
byla  několikrát v minulosti vyzvána, čímž neumožnila vnitrostátním 
parlamentům plně posoudit všechny důsledky návrhu i z hlediska dodržení 
zásady subsidiarity; studie dopadů na úrovni EU navíc vychází z dnes již 
nerealistických odhadů vývoje cen emisních povolenek;

- Komise   v   návrhu   nedostatečně   zohlednila   rozdílné   negativní   hospodářské 
a sociální  dopady  navrhovaných  opatření  v  jednotlivých  členských  státech,
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zejména ve státech s nižší kupní silou, zejména pokud jde o navržené zavedení 
samostatného  systému  obchodování  s  emisemi  pro  odvětví  silniční  dopravy 
a budov  a  o  absenci  mechanismů  bránících  spekulativním  obchodům;  tím  
je zpochybněn skutečný přínos navržených změn směrnice ve srovnání se 
samostatným jednáním na úrovni členských států, které by odpovídalo jejich 
rozdílným hospodářským a sociálním podmínkám a možnostem; dopady 
navrhovaných změn přitom nejsou v rámci balíčku Fit for 55 dostatečně 
kompenzovány (objemem a způsobem rozdělení Sociálního fondu pro klimatická 
opatření   a   osvobozeními   a   úlevami   podle   návrhu   směrnice   o   zdanění 
energetických produktů a elektřiny);

2.  přijímá proto
podle čl. 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného 
ke Smlouvám  k  návrhu  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady,  kterou  se mění 
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování 
rezervy  tržní  stability pro systém  Unie  pro  obchodování  s  povolenkami  na  emise 
skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757 odůvodněné stanovisko o jeho rozporu 
se zásadou subsidiarity;

II.

1.  žádá vládu,
aby Senát do 31. března 2022 informovala o tom, jakým způsobem zohlednila 
toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání;

2.  pověřuje
předsedu  Senátu,  aby  toto  odůvodněné  stanovisko  postoupil  předsedům  
Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu

Josef Bazala v. r. 
ověřovatel Senátu


