
 
Jak se Evropě daří snižovat emise CO2 (infografika)
 
Zmírnění změn klimatu je pro Evropu priorita a země EU chtějí proto snížit emise
skleníkových plynů. O kolik se jim podařilo překročit cíle stanovené pro rok 2020?
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Boj proti změně klimatu je pro Evropskou unii prioritou. Zavázala se dosáhnout celé řady cílů a
přijala několik opatření ke snížení množství skleníkových plynů. Jakého pokroku dosáhla? 
 
 
 
Cíle EU v oblasti klimatu pro rok 2020 
 
Unijní cíle pro rok 2020 byly stanoveny v klimaticko-energetickém balíčku přijatém v roce 2008.
Patřilo mezi ně i 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Snižování emisí v EU
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/jak-zmirnit-zmeny-klimatu-reseni-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/snizovat-emise-co2-cile-a-opatreni-eu
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_cs


Odhaduje se, že emise EU byly v roce 2020 nižší oproti roku 1990 až o 31 %, což znamená, že
Unie překročila svůj cíl o 11 procentních bodů. Potvrzené údaje ukazují, že emise se do roku
2019 snížily o 24 % ve srovnání s rokem 1990. Mezi lety 2019 a 2020 ale došlo v EU k velkému
poklesu emisí skleníkových plynů, což souvisí především s pandemií koronaviru.
 
 
Budoucí prognózy ale už tak příznivé nejsou. Podle nejnovějších projekcí členských států
založených na stávajících opatřeních by totiž čisté snížení emisí do roku 2030 činilo zhruba
pouhých 41 %. Cíl EU pro rok 2030 podle klimatického zákona ale hranici snížení emisí
stanovuje minimálně na 55 % v porovnání s úrovní z roku 1990. Připravovaný balíček nových a
revidovaných právních předpisů známý jako „Fit for 55“ si klade za cíl splnit cíle Zelené dohody
pro Evropu a učinit kontinent do roku 2050 klimaticky neutrálním.
 
 
Více informací o změnách klimatu v Evropě naleznete zde.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/uhlikova-neutralita-dosahneme-ji-do-roku-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/zelena-dohoda-pro-evropu-cesta-k-ekologicke-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/zelena-dohoda-pro-evropu-cesta-k-ekologicke-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07123/zmeny-klimatu-v-evrope-fakta-a-cisla


Pokrok v energetice a průmyslu 
 

Snižování emisí: jak si vedou jednotlivé země?
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•
•
•
•
•

Ke splnění výše popsaného cíle pro rok 2020 přijímá EU opatření hned v několika oblastech.
Jedním z nich je i systém EU pro obchodování s emisemi (ETS), který pokrývá emise
skleníkových plynů z velkých zařízení v energetickém a průmyslovém sektoru a také v odvětví
letectví. To představuje asi 40 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.
 
 
Mezi lety 2005 a 2020 se emise z elektráren a továren, na které se vztahuje systém EU pro
obchodování s emisemi, snížily o 40 %. To je výrazně více než 23% snížení stanovené jako cíl
pro rok 2020.
 
 
 
Národní cíle 
 
Pro snížení emisí z jiných sektorů (jako je například bydlení, zemědělství, odpady, doprava, ne
však letectví) si země EU stanovily národní cíle snížení emisí v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí.
Emise ze sektorů, na něž se vztahují národní cíle, byly v roce 2020 o 15 % nižší než v roce
2005, čímž překročily cíl pro rok 2020 stanovený na 10 %.
 
 
Jedním z hlavních důvodů tohoto snížení je zlepšení energetické účinnosti a přechod na paliva
méně náročná na uhlík. Emise z dopravy naopak do začátku pandemie koronaviru každoročně
rostly.
 
 
Národní emisní cíle pro rok 2020 se pohybovaly od 20% snížení do roku 2020 (ve srovnání s
úrovní roku 2005) pro nejbohatší země až po 20% zvýšení pro nejchudší státy.
 
 
Více infografik týkajících se klimatické změny:
 

 Skleníkové plyny: emise podle zemí a odvětví  
 Jak klimatická změna ovlivňuje Evropu  
 Emise CO2 z aut: fakta a čísla  
 Emise z letecké a lodní dopravy: fakta a čísla  
 Časová osa jednání o ochraně klimatu 
 

Další informace
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA): EU dosahuje klimatických cílů 20-20-20
(anglicky)
Výroční zpráva EEA: Trendy a projekce v Evropě 2021 (anglicky)
EEA: Webová stránka o klimatu a energii (anglicky)
Evropská komise: Pokrok ve snižování emisí (anglicky)
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/evropsky-system-pro-obchodovani-s-emisemi-ets-a-jeho-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180208STO97442/snizeni-emisi-sklenikovych-plynu-narodni-cile-do-roku-2030
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/progress-made-cutting-emissions_cs

