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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Zelené knize o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí 
a v souvisejících politikách
(2007/2203(INI)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na Zelenou knihu o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí 
a v souvisejících politikách (KOM(2007)0140),

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 
2007) včetně Energetické politiky pro Evropu v příloze I,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí „Využití trhu pro nákladově 
efektivní environmentální politiku“ (č. 1/2006),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Hospodářského a měnového 
výboru (A6-0000/2007),

Ekologické cíle Unie a další souvislosti

A. vzhledem k tomu, že údaje o změně klimatu dokazují, že je třeba rázně jednat, aby se 
omezily dopady tohoto jevu, vzhledem k tomu, že si Evropská rada stanovila za cíl snížit 
emise CO2 nejméně o 20 % do roku 2020 a o 60 % do roku 2050 a vzhledem k tomu, že si 
Evropská rada stanovila za cíl, aby do roku 2020 měla obnovitelná energie 20% podíl na 
celkové spotřebě energie a aby se o 20 % zvýšila energetická účinnost,

B. vzhledem k různým znečištěním a riziku vyčerpání přírodních zdrojů,

C. vzhledem k tomu, že existuje vysoké riziko vymření mnoha živočišných a rostlinných 
druhů a vzhledem k cíli, který si Unie stanovila – zastavit ztrátu biologické rozmanitosti 
do roku 2010,

D. vzhledem k tomu, že v Unii dochází ke stálému zvyšování provozu v souvislosti 
s přepravou, a to zejména s přepravou zboží, a vzhledem ke zvyšování spotřeby energie, 
jež s tím souvisí,

E. vzhledem k tomu, že existují významné rozdíly mezi členskými státy, a to jak v oblasti 
ekologických daní (mezi 2 a 5 % HDP členských států), tak v oblasti využívání tržních 
nástrojů, a že se za posledních pět let snížil podíl ekologických daní na HDP členských 
států,

F. vzhledem k tomu, že energetické daně představují v průměru 76 % ekologických daní a 
dopravní daně činí 21 %,
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G. vzhledem k tomu, že velkou většinu ekologických daní platí domácnosti, přestože 
hlavními spotřebiteli energie a dopravy jsou jiná hospodářská odvětví,

H. vzhledem k tomu, že prognózy týkající se globálních dopadů změny klimatu nesmějí vést 
pouze k oddělení růstu od výrobních metod a spotřeby, ale také ke změně našeho způsobu 
rozvoje.

Kritika zelené knihy

1. vítá odkaz na zásadu „znečišťovatel platí“, lituje však, že souvislost s tržními nástroji 
zaměřenými na životní prostředí je slabá;

2. lituje, že se zelená kniha zaměřuje zejména na znečištění ovzduší a na oteplování klimatu 
a nezabývá se celkovým dopadem výrobních a distribučních postupů a způsobů spotřeby 
na životní prostředí;

3. lituje, že mezinárodní rozměr je zmiňován jen velmi zběžně;

Zásady

4. uznává, že tržní nástroje zaměřené na životní prostředí jsou jedním z prostředků jak 
dosáhnout ekologických cílů za přijatelnou cenu; zdůrazňuje, že tyto nástroje nemohou 
nahradit právní předpisy v oblasti životního prostředí, jež stanoví cíle, kterých je třeba 
dosáhnout, a standardy, které je třeba dodržovat, a že jejich účinnost závisí na jejich 
nastavení a na způsobu, jakým se doplňují s ostatními nástroji;

5. zdůrazňuje, že tržní nástroje musejí být hospodářsky i sociálně přijatelné, a to zejména pro 
osoby, jejichž příjmy jsou v jednotlivých členských státech podprůměrné;

6. domnívá se, že progresivita sazeb a jejich postupné zvyšování musejí být jednou ze zásad 
při jejich zavádění;

7. zdůrazňuje významnou úlohu ekologických daní při dosahování cílů v oblasti životního 
prostředí a nutnost harmonizovat některá opatření na evropské úrovni, aby se tak zabránilo 
narušování hospodářské soutěže mezi podniky a jednotlivými oblastmi;

8. domnívá se, že evropská daňová opatření se nemohou omezit jen na systémy obchodování 
s povolenkami nebo kvótami, protože tyto systémy nejsou ideálně nastaveny k dosažení 
cílů v oblasti snižování některých emisí;

9. připomíná, že přes jednomyslnost v daňové oblasti poskytují smlouvy možnost posílené 
spolupráce a že existuje otevřená metoda koordinace; vyzývá tedy členské státy, aby 
pokročily v oblasti ekologických daní na evropské úrovni, a zabránily tak jakémukoli 
daňovému dumpingu;

10. podporuje snížení zdanění práce, ale zdůrazňuje, že toto snížení nesouvisí pouze 
s reformou ekologických daní; domnívá se, že musí být začleněno do globální daňové 
reformy s cílem spravedlivěji zatížit zaměstnance, spotřebitele, podniky, kapitálové 
příjmy a finanční služby, a dosáhnout tak cílů v oblasti životního prostředí a sociální 
spravedlnosti;
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11. domnívá se, že zvýšení cen je prostředkem k ovlivnění výrobních postupů, spotřeby a 
využívání některých druhů dopravy; zdůrazňuje však, že dopad takového opatření může 
být kvůli nedostatečné pružnosti některých odvětví omezený;

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů, které se projeví zvýšením cen, nesmí vést 
k vyloučení osob s podprůměrnými příjmy z příslušného trhu a že je nutné přijmout pro 
tyto kategorie osoby souběžná kompenzační opatření,

13. zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici přesné údaje o dopadech životního cyklu výrobků a 
životního stylu, aby bylo možné zaměřit se na ta nejúčinnější opatření;

Které nástroje odpovídají jednotlivým odvětvím?

14. lituje ohlášeného zpoždění při přezkoumání právních předpisů týkajících se systému pro 
obchodování s kvótami na emise CO2; domnívá se, že v rámci tohoto přezkumu by se měl 
významně snížit podíl kvót na CO2, jež jsou přidělovány zdarma;

15. připomíná, že odvětví dopravy a stavebnictví představují velkou část poptávky po energii 
a emisích CO2, jež nespadají do systému pro obchodování s kvótami na emise CO2;

16. domnívá se, že přezkum právních předpisů Společenství týkajících se zdanění 
energetických produktů a právních předpisů týkajících se nákladních automobilů 
(euroznámka) by měl probíhat souběžně, aby tak ekologické daně rychle změnily chování 
jednotlivých hospodářských odvětví,

17. domnívá se, že je nutné, aby uplatňování směrnice o euroznámce1 bylo povinné ve všech 
členských státech, aby se tak dosáhlo lepší internalizace vnějších nákladů;  domnívá se, že 
k tomu, aby se zabránilo odklonu dopravy na komunikace, jež nespadají do působnosti 
směrnice o euroznámce, by měla být její působnost rozšířena na celou silniční síť;

18. domnívá se, že v rámci přezkumu právních předpisů týkajících se zdanění energetických 
produktů by měla být zvýšena minimální daňová sazba v oblasti přepravy k průmyslovým 
nebo obchodním účelům; podporuje rozdělení daní na energetickou a ekologickou složku 
na základě úrovně emisí CO2; zdůrazňuje, že k tomu, aby nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže mezi členskými státy, by mělo být pro sazby přijato fluktuační 
pásmo, jež by zahrnovalo i vysokou minimální sazbu;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zrušily výjimky a osvobození obsažená ve směrnici o 
zdanění energetických produktů2 a aby do budoucna považovaly všechny druhy energie za 
podléhající daním; 

20. domnívá se, že stavebnictví poskytuje významné perspektivy a vyzývá členské státy, aby 
posílily svou politickou iniciativu k uskutečnění cíle snížit poptávku po energii a 
emise CO2; zdůrazňuje, že je důležité podporovat rozvoj pasivního a plusového

                                               
1 Směrnice Rady 93/89/EHS ze dne 25. října 1993 o zdaňování určitých vozidel určených k přepravě zboží 
členskými státy a o výběru mýtného a poplatků za užívání určitých pozemních komunikací (Úř. věst. L 279, 
12.11.1993, s. 32).
2 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství 
o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51).
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energetického bydlení;

21. navrhuje, aby se kompenzační opatření po vzoru Kjótského protokolu vztahovala na 
financování renovačních prací ke zvýšení energetické účinnosti v oblasti sociálního 
bydlení;

Nástroje a jednotlivá odvětví

22. domnívá se, že reforma dotací poškozujících životní prostředí by se neměla omezit pouze 
na SZP;

23. očekává, že Komise při přezkumu pokynů Společenství týkajících se státních podpor na 
ochranu životního prostředí skutečně zohlední, že je nutné změnit výrobní metody a 
způsoby oběhu, dopravy i spotřeby;

24. domnívá se, že zavedení snížené sazby DPH na ekologické výrobky musí být přísně 
regulováno, aby představovalo pro spotřebitele skutečný přínos, a musí být doprovázeno 
doplňkovými opatřeními, jako je ekoznačka a systém umožňující snadné srovnávání 
výrobků;

25. není nakloněn zavedení systému pro obchodování s povolenkami v oblasti biologické 
rozmanitosti a systému obchodování s emisemi NOx a SO2;

26. žádá Komisi, aby součástí jejích iniciativ bylo zachování současných mechanismů
přijatých členskými státy na podporu rozvoje obnovitelných energií; domnívá se, že je 
nutné vypracovat další hodnocení, zejména pokud jde o životní cyklus biopaliv;

Mezinárodní rozměr

27. podporuje zavedení nástroje k úpravě daní na hranicích, což by umožnilo dosáhnout cílů 
v oblasti snížení emisí CO2 a zachovat hospodářskou konkurenceschopnost Unie; vyzývá 
Komisi, aby při vypracování zprávy o přijetí tohoto nástroje a přípravě legislativního 
návrhu vycházela ze studií prováděných v některých členských státech;

28. domnívá se, že z důvodu přijatelnosti na mezinárodní úrovni by tento nástroj měl využívat 
nejlepší dostupné metody a být výhodný pro třetí země, zejména pro rozvojové státy;

o

o o

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie je velmi aktivní v oblasti životního prostředí a stála u zrodu mnohých reflexí i 
aktivit uskutečňovaných jak na jejím území, tak na mezinárodní úrovni, jako tomu bylo 
v případě Kjótského protokolu. Vývoj EU i její průmyslový a hospodářský rozvoj ji činí 
v tomto směru odpovědnou a zároveň vyžadují, aby byla příkladem a průkopníkem v politice 
životního prostředí.

Je třeba přivítat zřízení Dočasného výboru Evropského parlamentu pro změnu klimatu. 
V současné době se požadavky v oblasti životního prostředí zvýšily, protože boj proti změně 
klimatu vyžaduje mnohem zásadnější opatření, než ta, o nichž se dosud uvažovalo.
Abychom mohli přistoupit k těmto opatřením, musíme pochopit, že naše společnosti fungují 
na základě vytváření bohatství, jež představuje schéma hospodářského a sociálního pokroku.
Tvorba bohatství vždy závisela na zvyšujících se dodávkách surovin a energie.

Ukazuje se však, že tato rovnice je do budoucna neudržitelná – úbytek mnohých přírodních 
zdrojů povede v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém výhledu ke stálému 
zvyšování nákladů na jejich získávání nebo využívání a ke zvyšování poptávky na 
mezinárodní úrovni.

Dále je také třeba bojovat za obnovení biologické rozmanitosti, ne s cílem uchovat živé 
muzeum, ale kvůli zachování nebo obnovení životně důležitých „služeb“, které nám naše 
ekosystémy poskytují. Jedná se o úroveň a kvalitu zemědělských sklizní, kvalitu ovzduší, 
vody, půdy atd.

Ekologické náklady vyplývající z lidské činnosti, zejména z činností průmyslových a 
hospodářských – odborněji řečeno vnější náklady – jsou v současné době zohledňovány jen 
v omezené míře.
Evropská unie, jež je rozhodnuta lépe řídit dopad lidských činností na životní prostředí, 
správně pochopila, že k dosažení stanovených cílů je nutné používat různé prostředky.
Proto tedy souběžně se souborem legislativních textů, který vydala, a s cíli a standardy, jež si 
stanovila, zavedla Evropská unie další prostředky, jež se mohou podílet na zlepšování 
životního prostředí. Mezi tyto doplňkové nástroje patří mimo jiné finanční pomoc 
poskytovaná v rámci dotací, část rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj 
určená na podporu výzkumu a ekologických technologií ve prospěch udržitelného rozvoje, 
jakož i komunikační kampaně a preventivní činnosti.
Ostatně tržní nástroje EU vyzkoušela, a měla by na ně v současnosti zaměřit zvláštní 
pozornost a nové návrhy.
Tím, že EU může rovněž využít zkušenosti některých členských států, je schopna v současné 
době navrhnout v této oblasti postup na úrovni Společenství, zavádět nová opatření a 
podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. Tuto politiku Společenství 
budou muset samozřejmě schválit všechny členské státy a bude třeba překonat výhrady 
některých z nich vůči daňové harmonizaci, nebo – pokud by se to nepodařilo – ji provádět 
prostřednictvím posílené spolupráce mezi členskými státy.
Hlavní nástroje v jednotlivých oborech činností, kterými se budeme zabývat, jsou finanční 
pobídky a daně. Zpravodajka si dobře uvědomuje, že je nutné podrobněji řešit otázky odpadu, 
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vodohospodářské politiky, otázky půdy apod., rozhodla se však zaměřit na prioritní odvětví a 
vyvodit z nich zásady týkající se tržních nástrojů v oblasti životního prostředí a souvisejících 
politik.
Jedním z mála tržních nástrojů na úrovni Společenství je v současnosti systém pro 
obchodování s kvótami na emise CO2. Tento systém by měl být v blízké době přezkoumán, 
aby se zvýšila jeho účinnost.

V případě členských států je třeba konstatovat, že ekologické daně jsou velmi rozdílné a mají 
klesající tendenci. V roce 2004 představovaly příjmy z ekologických daní v patnácti „starých“ 
členských státech v průměru 2,9 % HDP a tato míra, již tak nízká, se v letech 1999 až 2004 
snížila o 6,5 %. Je tedy nutné tuto průměrnou míru zvýšit a zmenšit rozdíly mezi členskými 
státy.
Zpravodajka si je vědoma toho, že v daňové oblasti platí jednomyslné hlasování, ale ráda by 
zdůraznila, že existuje určitý paradox mezi uznávanou nadnárodní povahou hrozeb pro životní 
prostředí a současným stavem v oblasti ekologických daní na úrovni Společenství.

Tato situace vede k upřednostňování řešení na vnitrostátní úrovni, z čehož vyplývá riziko 
narušování hospodářské soutěže mezi podniky v jednotlivých členských státech. Z důvodu 
konkurenceschopnosti z této situace vyplývá také nekalá daňová soutěž a tlak na neustálé 
snižování daňových sazeb, což by z dlouhodobého hlediska mohlo narušovat životaschopnost 
veřejných financí a snižovat podporu veřejných politik, včetně politik v oblasti životního 
prostředí.

Pokud nedojde k pokrokům v daňové oblasti, budou systémy pro obchodování s povolenkami 
nebo kvótami na emise jedinými dostupnými nástroji na úrovni Společenství. Systém pro 
obchodování s kvótami na emise CO2 sice umožňuje plnit cíle snižování emisí CO2, jeho 
využití a účinnost v jiných oblastech jsou však sporné. Emise některých skleníkových nebo 
jiných znečišťujících plynů, jako jsou NOx a SO2, skutečně souvisejí s místními podmínkami.
Pokud jde o biologickou rozmanitost, systém kompenzace biologické rozmanitosti se zdá být 
nepřijatelný. Je založen na vytvoření zvláštní přírodní oblasti ex nihilo náhradou za zničení 
nebo poškození jiné oblasti určené k uskutečnění hospodářského nebo stavebního projektu.
Tato kompenzace je iluzorní, protože dvě různé oblasti nemohou být rovnocenné.
K tomu, aby byly tržní nástroje účinné, je třeba, aby se doplňovaly navzájem a s jinými 
nástroji a aby občané pochopili a přijali jejich dosah. Neměly by být pociťovány pouze jako 
další omezení nařízená Evropskou unií.

Aby bylo možné Evropany povzbuzovat k přijímání životního stylu a spotřeby šetrných k 
životnímu prostředí a ke snižování dopadu lidských činností na ekosystémy, je třeba zajistit, 
aby občané takovou volbu vůbec měli. Není například možné postihovat zaměstnance za to, 
že musí dojíždět na své pracoviště autem, pokud nemá k dispozici hromadný dopravní 
prostředek.
Aby tyto snahy byly společensky přijatelné, musejí být postupné a nesmějí znevýhodňovat 
domácnosti ve složité finanční situaci. S daněmi na výrobky a služby je tedy třeba zacházet 
obezřetně, existují však i další řešení, například vyvážení celkového zdanění na základě zásad 
solidarity a sociální spravedlnosti, aby se tak podařilo dosáhnout ekologických cílů Unie.
Ukazuje se, že velká část daňové zátěže podniků a příjmů z kapitálu byla převedena na 
domácnosti a že zatěžuje zejména příjmy z hůře placené práce.
Tržní nástroje však nejsou omezeny pouze na daňovou oblast, členské státy vytvořily také jiné 
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nástroje, jako jsou například osvědčení o úspoře energie nebo osvědčení o zelené energii.
Existují tedy nové možnosti, k nimž bude třeba vypracovat studii dopadu, a to jak pro oblast 
životního prostředí, tak pro oblasti sociální a hospodářskou.
Co se týče konkurenceschopnosti EU a jejích členských států, je třeba uvést, že některé 
politiky – zejména v oblasti nákladní dopravy – budou účinnější, pokud budou zavedeny na 
evropské úrovni. Ukazuje se totiž, že daně uvalené některými členskými státy na silniční 
dopravu neomezují na evropské úrovni pohyb zboží, ale vedou k přemisťování dopravy na 
nezpoplatněné komunikace. EU musí v rámci vnitřního trhu znovu zvážit svůj přístup k volné 
hospodářské soutěži a upřednostnit ekologické postupy před tržními.
EU si je dostatečně vědoma problémů, které je v oblasti změny klimatu třeba řešit, a může 
předvídat případná selhání politik, které v současnosti prosazuje. Američtí vědci provedli 
nedávno studii, která ukazuje, že ve srovnání s rokem 1990 došlo ke zvýšení emisí CO2 o 35 %.
Pokud by se tato čísla potvrdila, byla by velmi špatným znamením, když je srovnáme s cílem 
snížit v rámci Kjótského protokolu emise CO2 do roku 2012 o 5 %. 

Zpravodajka si je vědoma obtíží při přijímání opatření k účinnému boji proti změně klimatu 
na mezinárodní úrovni. Unie musí uvést v soulad svou snahu o snižování emisí CO2, 
snižování emisí na mezinárodní úrovni a pravidla mezinárodního obchodu, zejména pravidla 
o nediskriminaci obchodních partnerů. Zdá se, že úprava daně na hranicích, o níž uvažují 
některé členské státy a kterou tato zpráva podporuje, poskytuje přijatelné řešení, a je tedy 
třeba, aby ji prosazovaly všechny členské státy i Komise. Tato daň není možná zcela v 
souladu s některými ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu, je však na Komisi, 
aby prosadila stanovy WTO. Uvádí se v nich, že členské státy WTO mohou přijímat opatření, 
a to i ochranářská, jež jsou nutná k ochraně života a zdraví osob a zvířat či k ochraně rostlin 
nebo která se týkají zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů.

Prognózy týkající se globálních dopadů změny klimatu a obecněji dopadů lidských činností 
na stav životního prostředí a přeneseně i na zdraví lidí, nesmějí vést pouze k oddělení růstu od 
využívání zdrojů, výrobních metod a spotřeby, ale také ke změně našeho způsobu rozvoje.
Tento argument nás musí vést k tomu, abychom se připravili na přechod k jinému způsobu 
fungování našich západních společností.
Otázky, jež si tedy musíme klást, jsou následující: jaký další scénář, jaké další politiky 
musíme zavést k dosažení našich cílů? Je možné neměnit náš způsob života, nesnižovat 
výrobu ani spotřebu a vyřešit zároveň ekologické problémy, jež před námi stojí?
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