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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

A. Systém obchodování s emisemi 

Jednou z politik, kterou evropské orgány prosazují se zvláště velkým důrazem a vytrvalostí, je 
právě politika ochrany životního prostředí a politika zaměřená na vnitrostátní i mezinárodní 
boj proti změně klimatu. To dokládá mnoho právních a hospodářských nástrojů a na nejvyšší 
normativní úrovni pak čl. 3 odst. 2 Smlouvy o EU a samostatná hlava Smlouvy o fungování 
EU.

V roce 2009 schválila EU soubor právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky zaměřený 
na plnění cílů, které prosadili vedoucí představitelé EU v roce 2007, a sice snížit do roku 2020 
emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990, zajistit v EU 20% podíl 
obnovitelných energií a zlepšit energetickou účinnost o 20 %.

Zásadní úlohu má v tomto ohledu směrnice 2003/87 (a její pozdější změny), kterou se zavádí 
systém obchodování s emisemi skleníkových plynů. Po vstupu této směrnice v platnost 
ztratila na významu – aniž by však byla zcela vyloučena – politika zaměřená na prosazování 
daňových opatření a za vhodnější začalo být považováno vytvoření samostatného trhu 
s povolenkami na emise, na němž však nebudou obchodovat státy, ale subjekty odpovědné za 
emise skleníkových plynů. 

Tento trh umožní snížit přípustnou hladinu globálních emisí, a to snížením počtu povolenek 
na emise. Přidělování „kvót“ je jedním ze způsobů, jak uvést do praxe zásadu, podle níž 
„znečišťovatel platí“. Náklady spojené se znečištěním nemusí nést společnost, ale ten, kdo 
toto znečištění způsobil, neboť náklady, které jsou nezbytné k tomu, aby vlastnictví 
povolenek odpovídalo skutečně produkovaným emisím, nesou samotné podniky, buď tím, že 
nakupují na trhu či investují do ekologičtějších technologií, nebo tím, že snižují produkci, aby 
upravily své emise.  

Je zjevné, že při uplatnění těchto nástrojů nepřipadne zisk z výměny emisních povolenek 
společnosti jakožto celku (tedy státu, jak je tomu v případě výběru daní), ale těm soukromým 
podnikatelům, kteří dosáhnou lepší účinnosti, a pouhým fungováním trhu jako takového si tak 
zajistí výhody či finanční prostředky.

B. Současná situace a možná řešení 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tento systém může správně fungovat, pouze bude-li 
poptávka po povolenkách na emise v určité rovnováze s nabídkou. Jedním z klíčových prvků 
je zachování takové ceny uhlíku, která zaručí snížení emisí investováním do účinnějších 
technologií, což má značný význam pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Tento 
nástroj má proto zásadní úlohu také v průmyslové a energetické politice EU.  

Závažná hospodářská krize, jíž nyní čelíme, vedla spolu se zhroucením cen ke stavu, kdy je 
povolenek na emise a mezinárodních kreditů více než produkovaných emisí. Podle odhadu 
Komise dosáhl tento přebytek od počátku roku 2012 výše 955 milionů povolenek. Situace se 
zřejmě ještě zhorší, neboť je třeba vzít v úvahu také očekávaný přebytek na rok 2013, který 
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bude způsoben dočasnými prvky přímo souvisejícími s přechodem do třetí fáze systému, jež 
bude zahájena 1. ledna 2013. Tento přebytek povede k dočasnému výraznému nárůstu 
nabídky povolenek na emise a mezinárodních kreditů.

Změnou směrnice se Evropská komise snaží ujasnit rozsah a působnost svých prováděcích 
pravomocí týkajících se způsobů dražení emisních povolenek. Cílem návrhu je zavést 
mimořádnou změnu harmonogramu dražeb, která by umožnila nastolit na trhu s emisními 
povolenkami rovnováhu. Tato revize je součástí strukturálních reforem nezbytných k tomu, 
abychom mohli čelit budoucím výzvám v oblasti ETS. 

Vzhledem k tomu, že je řeč o tržním prostředí, platí stejně jako v případě jiných trhů, že řádné 
fungování tohoto prostředí lze v zásadě zajistit pouze uplatněním jeho vlastních pravidel. 
Nelze však zcela vyloučit ani zásah veřejné moci, neboť oba tyto prvky, tedy veřejná moc 
i tržní prostředí, se vzájemně doplňují. Je třeba poukázat na skutečnost, že vytvoření trhu jako 
takového i zajištění jeho fungování jsou výsledkem působení státní moci, která do této oblasti 
zasahuje a vykonává nad ní dohled. Činí tak proto, aby zaručila transparentnost a nepřetržité 
rozdělování prostředků. Tyto rysy nejsou vlastní pouze trhu s emisemi – jsou typické i pro 
všechny ostatní akciové trhy.   

Vzhledem k tomu, že jsme tedy vyloučili metody týkající se zdanění a zvolili ty, které jsou 
vlastní tržnímu prostředí, je důležité, aby veřejná moc do této oblasti zasahovala pouze 
omezeně, a to jen v určitých obdobích a za přísně stanovených podmínek. Reforma by neměla 
vést k tomu, aby Komise libovolně výrazně zasahovala do pravidel svobodného fungování 
trhu. V takovém případě by totiž došlo k narušení samotných základů celého systému a k jeho 
zásadní změně, což by vyžadovalo zcela jiné postupy a také provedení komplexní reformy.

Návrh je v souladu se závazkem Komise přijatým v rámci nedávné dohody o směrnici 
o energetické účinnosti, na němž trval Parlament během jednání a podle něhož by měl být 
revidován harmonogram dražeb týkající se třetí fáze ETS.

Navrhovatel s návrhem Komise souhlasí.

******

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu vyjádřit souhlas 
s návrhem Komise a přijmout svůj postoj v prvním čtení.


