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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku
2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů
KOM(2020) 562 v konečném znění, kód Rady 10865/20
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský
právní rámec pro klima)
KOM(2020) 563 v konečném znění, kód Rady 10868/20
Interinstitucionální spis 2020/0036/COD



Právní základ:
Článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
17. 9. 2020, 18. 9. 2020



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 6. října 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 20. října 2020
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
V případě sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 se jedná o dokument
informační povahy, hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neprovádí.
Hodnocení pozměněného návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické
neutrality, z hlediska souladu s principem subsidiarity bude doplněno po jednání VEZ.



Odůvodnění a předmět:
Účelem sdělení Komise Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do
klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů (dále také jen „sdělení“) je
předložit členským státům závěry Komise k otázce, zda je proveditelné zvýšit emisní redukční cíl
pro rok 2030 z původních 50 % na 55 % (oproti hodnotám z roku 1990). Komise dospěla k závěru,
že snížení emisí o 55 % je proveditelné, a proto současně se sdělením předložila pozměněný
návrh evropského právního rámce pro klima (původní znění; dále také jen „pozměněný návrh“
a „původní návrh"), který již obsahuje závazný cíl snížit „čisté“ emise skleníkových plynů (tj.
emise po odečtení uhlíku pohlceného přírodou) do roku 2030 alespoň o 55 % „na úrovni EU“1.
Komise ve sdělení také uvádí, jaká opatření jsou podle jejího názoru pro dosažení tohoto cíle
nezbytná a co sama učiní nebo již učinila, aby jej bylo dosaženo.
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Sdělení navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality
EU do roku 2050, jakož i na sdělení Čistá planeta pro všechny. Původní návrh evropského právního
rámce pro klima stanovil, že do září 2020 musí Komise předložit posouzení dopadů snižování emisí
skleníkových plynů pro rok 2030 nejméně o 50 % a směrem k 55 % ve srovnání s rokem 1990 a
navrhnout odpovídající změny evropského právního rámce pro klima.
Senát Parlamentu ČR k původnímu návrhu přijal usnesení, v němž mj. (1.) souhlasí, aby se dosažení
klimatické neutrality do roku 2050 na úrovni EU stalo právně závazným cílem; (2.) konstatuje, že
podrobnou analýzu dopadů předloženou na podporu sdělení Čistá planeta pro všechny z roku
2018 nelze v současné době považovat za aktuální v návaznosti na probíhající pandemii covidu-19
a její dopady na ekonomiku členských států EU; (3.) konstatuje, že stanovisko k možnému navýšení
cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 na úroveň 50 - 55 % zaujme až
poté, co Komise zveřejní komplexní posouzení dopadů tohoto možného navýšení, a vyzývá v této
souvislosti vládu ČR k úzké participaci; (4.) nedoporučuje, aby Komisi byla svěřena pravomoc
stanovovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci trajektorii pro dosažení klimatické
neutrality do roku 2050; dle Senátu je stanovení trajektorie podstatným prvkem návrhu, a proto
považuje za vhodnější, aby tato otázka byla věcně řešena přímo v textu legislativního návrhu, resp.
aby byla trajektorie stanovována průběžně legislativními akty Evropského parlamentu a Rady; (5.)
je toho názoru, že by EU z důvodu současné pandemie covidu-19 neměla omezovat svoji snahu
dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality; podporuje proto, aby se Zelená dohoda pro Evropu
stala základním rámcem pro obnovu evropského hospodářství zasaženého touto pandemií.
Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny návrh projednal, nicméně neschválil žádné
závěrečné usnesení.
Tři horní komory národních parlamentů členských států EU zaslaly Komisi odůvodněná stanoviska,
tzn. že návrh je podle jejich názoru v rozporu s principem subsidiarity (francouzský Senát, rakouská
Spolková rada a nizozemský Senát).
Ke sdělení jsou jako příloha připojeny také souhrn zprávy o posouzení dopadů (SWD(2020) 177) a
souhrnná zpráva o konzultaci se zúčastněnými stranami (SWD(2020) 178).


Obsah a dopad:
1. Sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální
budoucnosti ve prospěch našich občanů
Z posouzení dopadů a široké veřejné konzultace podle Komise vyplývá, že hospodářství a občané
EU budou mít z ambicióznějšího klimatického cíle pro rok 2030 prospěch, jestliže budou zvolena
vhodná opatření, a to zejména s ohledem na katastrofální důsledky nečinnosti.
Sdělení obsahuje celkem 5 kapitol. První z nich, nazvaná „Řešení klimatické krize s větším
odhodláním“, vysvětluje důvody, proč je podle Komise potřebné a proveditelné zvýšit klimatické
cíle pro rok 2030. V druhé kapitole s názvem „Hospodářské a sociální přínosy ambicióznějších cílů
v oblasti klimatu“ Komise vypočítává výhody, které lze získat, pokud dojde ke zvýšení klimatických
cílů pro rok 2030. Třetí kapitola, nazvaná „Ambiciózní opatření ve všech odvětvích hospodářství
EU“, obsahuje výčet opatření v různých odvětvích, která jsou podle Komise nezbytná. Ve čtvrté
kapitole s názvem „Aktualizace rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030“ Komise
uznává, že je potřeba aktualizovat stávající politický rámec v oblasti klimatu a energetiky z roku
2014, protože ten počítá s tím, že do roku 2030 se emise skleníkových plynů sníží pouze o 40 %
oproti hodnotám z roku 1990. Komise zde uvádí další příklady konkrétních opatření. Pátá kapitola
„Závěry a další kroky“ obsahuje stručné shrnutí obsahu sdělení.
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2. Pozměněný návrh evropského právního rámce pro klima
Tento návrh mění původní návrh evropského právního rámce pro klima. Pozměněný návrh v první
části obsahuje důvodovou zprávu, která uvádí důvody a cíle návrhu (obsahově se kryje s první
kapitolou sdělení), a v druhé části je obsažen samotný pozměněný legislativní návrh. Pozměněný
návrh zvyšuje klimatický cíl 50% snížení emisí do roku 2030 na 55%, protože Komise dospěla
k závěru, že zvýšení cíle je proveditelné.
Komise v důvodové zprávě upozorňuje, že do června 2021 v souladu s čl. 2a odst. 2 návrhu
přezkoumá všechny příslušné související politické nástroje. Tato iniciativa souvisí s mnoha dalšími
politikami, protože všechny politiky a opatření EU by měly podporovat spravedlivý přechod ke
klimatické neutralitě a udržitelnou budoucnost. Zohlednit je potřeba také pandemii covidu-19,
která nastala až po přijetí původního návrhu.
Nový cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 je zahrnut do čl. 2a odst. 1 návrhu. Toto
pozměněné ustanovení nahrazuje čl. 2 odst. 3 původního návrhu, v němž je Komisi uloženo
posoudit, zda je zvýšení redukce emisí na 55 % do roku 2030 proveditelné.
V čl. 2a odst. 2 pozměněného návrhu je stanoven proces přezkumu právních předpisů Unie,
kterými se provádí cíl pro rok 2030, v souladu s čl. 2 odst. 4 původního návrhu, jehož ustanovení
se přesunují do nového čl. 2a spolu s odkazem na nový cíl pro rok 2030.
Mění se také čl. 1 původního návrhu, aby zahrnoval odkaz na nový cíl pro rok 2030 v souvislosti
s oblastí působnosti nařízení o evropském právním rámci pro klima, a upravují se příslušné body
odůvodnění.
Rozpočtové důsledky jsou uvedeny v legislativním výkazu připojenému k původnímu návrhu a
podle Komise nejsou pozměňovacím návrhem dotčeny. Ohledně posouzení dopadů se Komise
odkazuje jak na posouzení dopadů k předkládanému sdělení, tak i na posouzení dopadů
zpracované pro účely sdělení Čistá planeta pro všechny. Aspekty týkající se základních práv jsou
popsány rovněž v důvodové zprávě k původnímu návrhu.
 Nejdůležitější závěry posouzení dopadů
Klíčovou součástí předkládaného sdělení je „posouzení dopadů“, v rámci kterého Komise
zkoumala, zda je proveditelné a přínosné zvýšit redukční emisní cíl z 50 na 55 %. Nejdůležitější
závěry z tohoto posouzení jsou tyto:
o Z posouzení dopadů (příloha SWD(2020) 177) podle Komise plyne, že snížení emisí o 55 % do
roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 je ekonomicky proveditelné. Při přijetí vhodných opatření
navíc bude mít pro EU tyto přínosy:


Zmírnění (zpomalení) klimatické změny a souvisejícího úbytku biodiverzity;



Zvýšení blahobytu občanů EU (čistější ovzduší1 a snížení účtů za energie2);



Podporu oživení po pandemii covidu-19, vytvoření nových pracovních míst a podnícení
udržitelného hospodářského růstu;

1

Podle Komise by se díky nižším emisím snížilo vyčíslení újmy na zdraví občanů EU nejméně o 110 miliard EUR. Snížily
by se také náklady na omezování znečištění ovzduší alespoň o 5 miliard EUR a došlo by ke zmírnění dalších
environmentálních problémů, např. acidifikace.
2
Ke snížení účtů za energie má dojít jednak díky vyšší energetické účinnosti budov (čímž se sníží objem spotřebované
energie) a také díky obnovitelným zdrojům energie. Již v současnosti se považuje za nejlevnější zdroj větrná a solární
energie (v případě nové výstavby). Zdroj: Renewable Power Generation Costs in 2019. Abu Dhabi: International
Renewable Energy Agency (IRENA). Červen 2020. ISBN 978-92-9260-244-4.
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Zvýšení nezávislosti, konkurenceschopnosti a odolnosti evropského hospodářství.
Komise v této souvislosti např. uvádí, že díky vyššímu podílu obnovitelných zdrojů
energie (dále jen „OZE“) vyvolanému zvýšením klimatického cíle by se v období 20212030 ušetřilo 100 miliard EUR za dovoz fosilních paliv do EU (import fosilních paliv
pokrývá více jak polovinu spotřeby energie v EU) a až 3 biliony EUR by se takto ušetřily
do roku 2050.

o V roce 2019 se v EU snížily emise skleníkových plynů odhadem o 25 % ve srovnání s rokem
1990 (po započtení propadu uhlíku), zatímco ve stejném období hospodářství vzrostlo o 62 %.
To podle Komise dokazuje, že hospodářský růst lze oddělit od růstu emisí (srov. graf v příloze
k tomuto informačnímu podkladu).
o Prognózy podle Komise ukazují, že pouhé pokračování v provádění v současnosti platných
právních předpisů by vedlo ke snížení emisí do roku 2050 pouze o 60 %. Beze změny právních
předpisů proto nebude dosaženo klimatické neutrality v EU do roku 2050, a dojde tak i k
porušení Pařížské dohody.
o Emise jiných skleníkových plynů než CO2, tj. emise methanu, oxidu dusného a tzv. F-plynů
(fluorované skleníkové plyny) představují téměř 20 % emisí skleníkových plynů v EU. Do roku
2030 je lze podle Komise ve srovnání s rokem 2015 účinně snížit až o 35 %. Největší potenciál
snížení emisí (vyjma CO2) vidí Komise u methanu. Touto problematikou se Komise podrobněji
zabývá v nedávno vydané strategii pro methan.
o Dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 55 % by vedlo k ekologičtější skladbě zdrojů
energie. Do roku 2030 by se spotřeba uhlí snížila o více než 70 % ve srovnání s rokem 2015,
spotřeba ropy o více než 30 % a zemního plynu o více než 25 %. Naopak by vzrostl podíl energie
z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 by OZE tvořily 38 - 40 % hrubé konečné spotřeby energie
v EU.
o Komise zdůrazňuje, že je třeba současnou koronavirovou krizi využít jako příležitost
k nastartování zásadní digitální a ekologické transformace hospodářství a neustupovat z již
přijatých opatření. Odkládání nebo rušení opatření v oblasti klimatu není pro EU volitelnou
alternativou. EU podle Komise musí zvýšit své ambice pro toto desetiletí a zabránit tomu, aby
byla budoucím generacím zanechána větší zátěž.
o K výraznému snížení emisí přispělo zavření uhelných elektráren a čistější energeticky náročná
průmyslová odvětví. Jako obtížnější se ukázalo snížení emisí z dopravy, zemědělství a budov.
Dosažení klimatické neutrality však vyžaduje výrazné posílení činnosti EU ve všech odvětvích.
o Klíčová odvětví (např. využívání půdy a doprava) podle Komise vyžadují urychlení opatření již
během následujícího desetiletí, jinak by změny vyžadované po roce 2030 musely nastat
nerealisticky rychle.
o Komise také zmiňuje nedávné zvláštní zprávy IPCC, podle kterých může nastat „klimatický bod
zlomu“ (angl. „climate tipping point“) kvůli pozitivním zpětným vazbám3 již při mírnějším
3

Klimatický systém je ovlivňován mnoha zpětnými vazbami (často protichůdnými). Např. úbytek ledové a sněhové
pokrývky způsobuje, že povrch planety je tmavší, čímž dochází ke snížení albeda (odrazivosti). V důsledku toho se
méně sluneční energie od povrchu Země odrazí do vesmíru a naopak více sluneční energie je planetou (oceánem,
atmosférou) pohlceno, což vede k dalšímu oteplení, což způsobí ještě rychlejší a rozsáhlejší tání sněhu a ledu. Proti
tomuto trendu jde např. trochu paradoxní zpětná vazba, v rámci které vyšší koncentrace CO2 v atmosféře urychluje
fotosyntézu. Díky tomu dokáže dnes rostlina provozující fotosyntézu vázat uhlík rychleji, než v preindustriální době
s nízkými koncentracemi CO2. Koncentrace CO2 v atmosféře však stále stoupá, takže zrychlení fotosyntézy zjevně
nestíhá nárůst emisí kompenzovat. Roli v tom nepochybně hraje i odlesňování a jiné narušování propadů uhlíku.
Podrobněji srov. FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, Marcos a Jordi SARDANS. Global trends in carbon sinks and their
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oteplení, než bylo dříve předpokládáno (např. kvůli kolapsu arktického ledového příkrovu a
tání sibiřského permafrostu). Klimatická změna je rovněž neoddělitelně spjata s úbytkem
biologické rozmanitosti a řešení se musí podle Komise důsledně zaměřit na obě výzvy.
o Komise dále zdůrazňuje, že výroba bioenergie by měla vycházet z lepšího využívání odpadu a
zbytků biomasy a z udržitelného pěstování energetických plodin. Naopak by měla být
nahrazena produkce biopaliv první generace z potravinářských plodin, u kterých převažují
negativní důsledky pro životní prostředí.
o Komise varuje, že zvýšení ambicí v oblasti klimatu nesmí vést k sociální nespravedlnosti. Je si
vědoma, že domácnosti s nízkými příjmy nesou ve srovnání s bohatšími domácnostmi vyšší
náklady na vytápění a častěji vytápějí fosilními palivy a obecně používají emisně intenzivnější
technologie. Nízkopříjmové domácnosti proto mohou být dekarbonizací zasaženy
z ekonomického hlediska nejvíce, zejména pokud se zdraží fosilní paliva a nízkouhlíková řešení
(např. tepelná čerpadla a zateplení budov) budou příliš drahá. Sociální a jiné politiky by se proto
měly podle Komise zaměřit na renovaci domů, které obývají právě tito „zranitelní
spotřebitelé“.
o Komise uznává, že snížení emisí o 55 % do roku 2030 bude pravděpodobně náročnější
v členských státech a regionech s vyšším podílem fosilních paliv ve skladbě zdrojů energie,
s vyššími emisemi skleníkových plynů, energetickou náročností a nižším HDP na obyvatele
(např. ČR a Polsko). Cílená politika pro spravedlivou transformaci bude podle Komise potřeba
také pro energeticky náročná odvětví.
o Hospodářské dopady transformace budou podle Komise příznivější, pokud regulační nástroje
umožní vhodné cenové signály a přesun daňové zátěže. Příjmy ze stanovení ceny uhlíku budou
využity ke snížení deformujících daní nebo k investicím do inovací a modernizace směřující
k zelené ekonomice.
o Z posouzení dopadů rovněž plyne, že výrazný pokles spotřeby živočišných produktů ve stravě
by mohl do roku 2030 potenciálně snížit emise skleníkových plynů o více než 30 milionů tun.4
 Nástroje k dosažení snížení emisí o 55 % do roku 2030
Redukční emisní cíl 55% snížení emisí do roku 2030 by měl být podle Komise dosažen především
pomocí těchto opatření:
o Komise především připraví do června 2021 klíčové legislativní návrhy, a to na základě široké
veřejné diskuse a procesu konzultací s Evropským parlamentem, Radou, Hospodářským a
sociálním výborem a Výborem regionů, jakož i s vnitrostátními parlamenty a všemi občany
a zúčastněnými stranami, zejména prostřednictvím evropského klimatického paktu, ale
také prostřednictvím konference o budoucnosti Evropy.
o Systém EU ETS


Obchodování s emisemi může podle Komise vést ke snížení emisí skleníkových
plynů nákladově efektivním způsobem. Cena uhlíku (jež by se měla postupně
zvyšovat) totiž internalizuje externality fosilních paliv a současně ekonomicky pobízí
k činnosti a spotřebě produktů s nižší uhlíkovou stopou.

relationships with CO2 and temperature. Nature Climate Change [online]. 2019 [cit. 2020-10-25]. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/329716222_Global_trends_in_carbon_sinks_and_their_relationships_wi
th_CO2_and_temperature
4
Problematika udržitelných a zdravých potravin je podrobněji řešena ve Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, která
je dostupná z URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
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Komise zvažuje, že rozšíření systému EU ETS, avizované již v Zelené dohodě pro
Evropu, by mohlo zahrnovat silniční dopravu a budovy. Nejefektivnější by ale podle
Komise bylo, kdyby se pod systém podřadilo veškeré spalování fosilních paliv.



Evropská rada na mimořádném zasedání v červenci 2020 vyzvala Komisi, aby
připravila revizi systému EU ETS, zvážila jeho rozšíření na námořní dopravu a také
snížení množství povolenek, které jsou bezplatně přidělovány leteckým
společnostem. Komise uvádí, že v současné době probíhá posouzení dopadů,
zvažuje se několik variant úpravy a cílem je předložit legislativní návrh v první
polovině roku 2021.

o Komise také pracuje na tom, aby byl v určitých odvětvích zaveden mechanismus uhlíkového
vyrovnání na hranicích.


Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by měl upravit ceny dováženého
zboží tak, aby přesněji odrážely jeho emisní stopu. Bez tohoto opatření by totiž byli
neevropští podnikatelé zvýhodněni vůči podnikatelům evropským, protože evropští
podnikatelé musí za emise platit. Výjimku by tvořilo zboží ze států, které uplatňují
srovnatelnou emisní legislativu.



V opačném případě totiž hrozí, že se emise skleníkových plynů (související se
spotřebou občanů a výrobou společností EU) pouze přesunou za hranice EU.



Detaily mechanismu zatím nejsou známy, a to ani v návrhu na budoucí rozpočet EU
pro období 2021–27, třebaže ten tuto vizi rovněž zmiňuje. Cílem Komise je
předložit legislativní návrh v první polovině roku 2021.

o Standardy CO2 pro vozidla v silniční dopravě


Podle Komise se emisní standardy pro silniční vozidla ukázaly být efektivním
nástrojem pro snižování emisí. Podle Komise je nezbytné uplatňovat stále vyšší
emisní standardy CO2, a proto do června 2021 přezkoumá a zpřísní standardy CO2
platné do roku 2030.



Z posouzení dopadů podle Komise vyplývá, že k dosažení celkového cíle klimatické
neutrality v roce 2050 musí téměř všechny automobily na silnicích vykazovat nulové
emise. Tento přechod je třeba doplnit zaváděním infrastruktury pro doplňování
paliva a dobíjení těchto vozidel. V tomto ohledu je klíčovou iniciativou nadcházející
revize směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva.

o Komise ve sdělení avizuje také revizi směrnice o zdanění energie


Dobře navržené daňové reformy mohou totiž podle názoru Komise podpořit
hospodářský růst, tvorbu pracovních míst, odolnost hospodářství a celkově
spravedlivou transformaci.



Komise také poukazuje na to, že v současné době má celá řada odvětví s vysokými
emisemi osvobození od daně či její snížení, což de facto představuje dotace na fosilní
paliva, což ale není v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

o Propad uhlíku v odvětví LULUCF


Nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů v odvětví LULUCF v současné době
vyžaduje, aby členské státy EU zachovaly přirozený propad uhlíku.



Komise však zastává názor, že v tomto odvětví by mělo být vyvinuto více úsilí. Je
třeba zastavit a zvrátit současný trend snižování pevninských propadů uhlíku. A to
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prostřednictvím strategie v oblasti biologické rozmanitosti, strategie „od
zemědělce ke spotřebiteli“, připravované strategie v oblasti lesnictví, plánu EU na
obnovu přírody a strategie pro adaptaci na klimatickou změnu.


Díky činnostem LULUCF se v současnosti více CO2 z atmosféry odstraní, než se do
atmosféry kvůli těmto činnostem (lesnictví, zemědělství) uvolní. Tyto propady je
podle Komise třeba zachovat a dokonce zvýšit, aby se dosáhlo rovnováhy mezi
zbývajícími emisemi v hospodářství a propadem uhlíku a aby bylo do roku 2050
dosaženo nulových čistých emisí skleníkových plynů.



Komise příští rok předloží návrh na aktualizaci nařízení o zahrnutí emisí skleníkových
plynů v odvětví LULUCF.



Do roku 2030 by měly podle Komise být také stále více zaváděny uhlíkové farmy i
certifikace pohlcování uhlíku. Společnosti tak budou moci kompenzovat své emise
nákupem „čistých emisí“ od certifikovaných uhlíkových farem, které se budou
specializovat na ukládání uhlíku do půdy či biomasy.

o Politiky v oblasti energie z obnovitelných zdrojů


Na základě posouzení dopadů je Komise názoru, že EU musí do roku 2030 přejít na
integrovaný energetický systém a podíl OZE musí činit alespoň 38,5 %, aby došlo
k 55% snížení emisí oproti roku 1990.



Důležité politiky v této oblasti: strategie pro integraci energetického systému,
vodíková strategie, strategie „renovační vlna“, iniciativa týkající se alternativních
paliv pro leteckou (ReFuelEU Aviation) a námořní dopravu (FuelEU Maritime) a
připravované strategie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři a
strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu.



Komise zdůrazňuje také nutnost odstranění překážek na trhu a poskytnutí
dostatečných pobídek pro poptávku po energii z obnovitelných zdrojů, zejména
v odvětvích, jako je vytápění a chlazení nebo doprava, a to buď elektrifikací, nebo
využíváním obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, jako jsou moderní biopaliva
nebo jiná udržitelná alternativní paliva (např. syntetická paliva, vodík).



Komise navrhne aktualizovanou metodiku podle směrnice o obnovitelných zdrojích
energie za účelem podpory využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv
v dopravě.



Nezbytné je podle Komise zajistit také:


komplexní terminologii pro všechna obnovitelná a nízkouhlíková paliva;



evropský systém certifikace těchto paliv, který je založen zejména na
úsporách emisí během celého životního cyklu a na kritériích udržitelnosti;



nezbytnou infrastrukturu (bude řešeno v nadcházející revizi nařízení o TENE, nařízení TEN-T a směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva).

o Politiky v oblasti energetické účinnosti


Podle Komise bude nutné přijmout opatření v různých oblastech, zejména
prostřednictvím legislativních politických iniciativ, které již byly oznámeny v Zelené
dohodě pro Evropu na červen 2021. Většina úspor by nicméně měla podle Komise
pocházet z budov. V rámci připravované iniciativy „renovační vlna“ bude proto
zaveden soubor potřebných opatření.
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Ambicióznější cíle budou rovněž vyžadovat větší podporu energetické účinnosti
všude tam, kde je to nákladově efektivní, ve všech oblastech celého energetického
systému, jakož i ve všech příslušných odvětvích, kde činnost ovlivňuje poptávku po
energii, jako je odvětví dopravy a zemědělství. V prvním čtvrtletí roku 2021 v této
souvislosti Komise předloží zvláštní pokyny.



Vzhledem k tomu, že odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT)
představuje 5 až 9 % celosvětové spotřeby elektřiny a více než 2 % celosvětových
emisí skleníkových plynů, byl v digitální strategii EU oznámen závazek spočívající
v tom, že se datová centra do roku 2030 stanou klimaticky neutrálními a že budou
v letech 2021 až 2022 přijata související opatření.

o Začleňování opatření v oblasti klimatu do všech politik


Začleňování klimatických cílů do ostatních politik EU je podle Komise klíčovým
faktorem a umožní inkluzivní a spravedlivou transformaci.



Udržitelné investice mají podporovat investiční plán pro udržitelnou Evropu.



Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků budou předmětem komplexní
podpory ze strany Evropského sociálního fondu plus.



Komise v květnu 2021 navrhne akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních
práv, který podpoří spravedlivou transformaci.



Dlouhodobá vize Komise týkající se venkovských oblastí, která má být zahájena příští
rok, bude věnovat zvláštní pozornost podpoře udržitelnosti mezi občany žijícími v
odlehlých venkovských oblastech.



Klíčovou příležitostí ke snížení emisí ze zemědělství bude podle Komise vypracování
strategických plánů Společné zemědělské politiky členskými státy.



Komise také zahájí evropský klimatický pakt, jenž občanům umožní vyjádřit se k této
problematice, navrhnout vlastní opatření v oblasti klimatu, sdílet informace či
realizovat akce na místní úrovni.

o Mezinárodní rozměr


EU má podle Komise možnost, resp. morální povinnost určovat globální trendy
v oblasti emisí skleníkových plynů. Zvýšení klimatického cíle pro rok 2030 na 55 %
podle Komise vytvoří dobrý základ pro nadcházející jednání OSN o změně klimatu,
které se bude konat v roce 2021. Zvýšení klimatických ambicí podle Komise posílí
vedoucí postavení EU ve světě (co se týče boje proti změně klimatu).



EU by však podle Komise neměla pouze „jít příkladem“, ale měla by využít svého
politického i ekonomického vlivu k prosazování globální změny, resp. přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku.



Za vhodná opatření považuje Komise strategická partnerství EU, ale také vnější
financování a další platformy spolupráce, zavádění mezinárodních standardů
v oblasti životního prostředí a podporu čistých technologií prostřednictvím
obchodu.



Pokud si partneři EU nestanoví klimatické cíle srovnatelné s těmi evropskými, bude
uplatňován mechanismus vyrovnání uhlíku na hranicích.
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 Financování
o Snížení emisí o 55 % bude podle Komise představovat významnou investiční výzvu pro
průmysl, služby, dopravu a energetiku v EU. Nebývalá ekonomická reakce Evropy na krizi
covid-19 však podle Komise nabízí jedinečnou příležitost ke zrychlení přechodu ke
klimaticky neutrální ekonomice prostřednictvím investic do nezbytné transformace a
k zajištění toho, aby tato transformace byla spravedlivá a sociálně vyvážená. Pandemie
významně nezměnila investice potřebné k dosažení vyššího cíle v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů do roku 2030, ale pravděpodobně zhoršila podmínky pro uskutečnění
těchto investic.
o Kromě veřejné podpory budou soukromé investice směrovány k zelenému oživení, a to
prostřednictvím iniciativy pro udržitelné financování. Zásadními nástroji pro přiblížení
financování potřebám reálné ekonomiky budou taxonomie EU, standard EU pro zelené
dluhopisy a klimatické referenční hodnoty.
o V době rostoucího nedostatku likvidity by nemělo podle Komise být investováno do
starého hospodářství založeného na uhlíku, ale měly by se činit investice do inovativních a
nízkouhlíkových technologií. Podobně by použití příjmů ze zdanění uhlíku obecně mohlo
vést ke snížení zdanění práce s pozitivními dopady na zaměstnanost.
o Ambicióznější cíle týkající se klimatu ve výše uvedených oblastech mohou mít pozitivní
dopad na HDP a na celkovou zaměstnanost v EU. Z posouzení dopadů vyplývá, že zejména
v situacích, kdy hospodářství vykazuje nižší výkonnost, než je jeho kapacita, se HDP zvýší
díky investicím vyplývajícím z ambicióznějších cílů v oblasti klimatu.
o Podle Komise poskytuje značnou kapacitu pro realizaci souběžné ekologické a digitální
transformace Evropský nástroj na podporu oživení „Next Generation EU“ a víceletý
finanční rámec na období 2021-2027, jejichž souhrnná výše přesahuje 1,8 bilionu EUR. Na
výdaje související s klimatem se podle Komise použije minimálně 30 % těchto finančních
prostředků. Dalším zdrojem financí může být např. modernizační fond nebo inovační fond,
které přerozdělují peníze ze systému EU ETS.
o Komise uvádí, že je třeba výrazně zvýšit investice do energetiky. V období 2021-2030 bude
muset EU každoročně investovat o 350 miliard EUR více než v období 2011-2020, což
představuje zvýšení přibližně o 90 miliard EUR ročně ve srovnání s investicemi potřebnými
k dosažení současných cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Samotné sdělení dopad navrhovaného zvýšení klimatického cíle na státní rozpočet ČR neobsahuje.
Komise pouze uvádí, že „dlouhodobé hospodářské narušení a nepříznivé sociální dopady v důsledku
nečinnosti by zdaleka předčily současné náklady na investice do ambiciózních opatření v oblasti
klimatu.“ Stejně tak pátý report od IPPC (mezinárodní vědecká organizace založená z iniciativy
OSN) uvádí, že čím více budeme odkládat snížení emisí, tím dražší to bude.
ČR se pro klimatickou neutralitu do roku 2050 vyslovila prostřednictvím premiéra Andreje Babiše
na jednání Evropské rady dne 12. 12. 2019. Evropský parlament tento cíl podpořil ve svém
usnesení o změně klimatu z března 2019 a v usnesení o Zelené dohodě pro Evropu z ledna 2020.
Z dlouhodobého hlediska je tak patrně ekonomičtější snížit emise spíše dříve, než později. Sám
premiér odhaduje náklady na klimatickou neutralitu do roku 2050 minimálně na 675 miliard Kč.5
5

Česko chce také uhlíkovou neutralitu, ale bude stát to 675 miliard a bez jádra to nedáme, říká Babiš. IROZHLAS.cz
[online]. Český rozhlas, 11.12.2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/andrej-babisuhlikova-neutralita-ceska-republika_1912111532_zit
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Stanovisko vlády ČR:
ČR považuje pozměněný návrh evropského klimatického právního rámce za „dobře vyvážený a
může jej podpořit“. Nicméně pozměněný návrh ČR podpoří pouze za podmínky, že nebude tento
návrh dále zpřísněn, např. v tom smyslu, že by k 55% redukci emisí muselo dojít na úrovni
jednotlivých členských států (a nikoli „na úrovni EU).
ČR také upozorňuje na to, že v roce 2018 činily emise ze sektoru LULUCF (který byl předtím
dlouhodobě významným propadem uhlíku) již téměř 6 mil. t CO2ekv. Podle předběžných údajů za
rok 2019 se emise ze sektoru LULUCF zvýšily až na zhruba 13 mil. t CO2ekv. a obdobné emise lze
předpokládat v důsledku sanace následků kůrovcové kalamity po většinu období do roku 2030. Z
hlediska ČR proto není snížení emisí o nejméně 55 % do roku 2030 reálné, ačkoliv potenciál
snižování emisí v dalších sektorech existuje, zejména v souvislosti s dekarbonizací energetiky.
Odhad vícenákladů na dosažení ambicióznějšího emisního cíle pro ČR bude součástí analýzy, která
bude dokončena na podzim 2020.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby toto sdělení a související pozměňovací návrh
schválili do konce roku 2020, protože nový klimatický cíl by měl být také příspěvkem EU k Pařížské
dohodě. Aktualizovaný příspěvek EU by přitom měl být v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně
klimatu (UNFCCC) předložen do konce roku 2020.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 4. listopadu 2020 a usnesením
č. 377 přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu
do roku 2030 – Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů /kód
Rady 10865/20, KOM(2020) 562 v konečném znění/;
2. b e r e n a v ě d o m í pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský
právní rámec pro klima) /kód Rady 10868/20, KOM(2020) 563 v konečném znění/;
3. p o v ě ř u j e předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby o tomto usnesení informoval
předsedkyni výboru pro životní prostředí.



Projednávání ve výboru pro životní prostředí PS PČR:
Výbor pro životní prostředí PS PČR projednal dokument na základě § 34 odst. 2 zák. č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů dne 4. listopadu 2020 a
usneseními č. 147 a 148 přijal tyto závěry:
K pozměněnému návrhu nařízení:
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.

bere na vědomí návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec
pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec
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pro klima);
II.

považuje zelenou transformaci EU za strategickou výzvu budoucnosti;

III.

žádá výbor pro evropské záležitosti, aby zaslal Komisi i vyjádření výboru pro životní
prostředí coby doprovodný materiál;

IV.

žádá vládu, aby v případě, že bude zvažovat podporu Pozměněného návrhu evropského
klimatického právního rámce, trvala na tom, že ke snížení emisí o 55 % musí dojít na úrovni
celé EU, nikoli na úrovni jednotlivých členských států;

V.

pověřuje předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru pro
evropské záležitosti.

Ke sdělení Komise:
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.

bere na vědomí Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zvýšení cílů Evropy v oblasti
klimatu do roku 2030 – Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich
občanů, COM(2020) 562 final;

II.

podporuje pozici ČR ke Sdělení, obsaženou v materiálu Rámcová pozice (Stanovisko pro
Parlament ČR), zpracovanou v gesci MŽP a schválenou 16. října 2020;

III.

pověřuje předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru pro
evropské záležitosti.
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Příloha
Porovnání růstu HDP a poklesu emisí skleníkových plynů v EU (1990 – 2050)
Zdroj: Evropská komise, str. 7 předkládaného sdělení
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