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Vážený pane předsedo, 
Komise děkuje Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k Zelené knize o rámci 
politiky pro klima a energetiku do roku 2030 {COM(2013) 169} a omlouvá se za pozdní 
odpověď. 
Ve stanovisku je nastolena řada témat, jež jsou nanejvýše důležitá pro budoucí politiku v 
oblasti energetiky a klimatu jak na úrovni EU, tak vnitrostátní úrovni. Komise si k daným 
tématům dovoluje uvést následující vysvětlení. 
V první řadě je třeba uvést, že dlouhodobý přístup k politice v oblasti klimatu a energetiky se 
zásadním způsobem podílí na zajištění jistoty a předvídatelnosti pro zúčastněné strany a 
investory. V tomto ohledu Komise vítá podporu, kterou Senát vyslovil opatřením, jež budou 
přispívat ke stabilnímu a předvídatelnému prostředí a budou ve všech členských státech 
nákladově efektivní, koherentní a vzájemně provázaná. 

Komise se ztotožňuje s názory Senátu, že nový rámec musí reflektovat vývoj v mezinárodních 
vyjednáváních: změna klimatu je problematikou mezinárodního významu, která si žádá 
globální řešení. EU nicméně nemůže ustrnout do doby, než se situace v mezinárodním 
měřítku vyjasní. Pro mezinárodní jednání musí mít stanovenu vyjednávači pozici. Ta bude též 
zapotřebí pro zajištění rovných podmínek na světovém trhu i pro zachování 
konkurenceschopnosti EU. 

Vzhledem k rostoucí poptávce velkých ekonomik po energii a vysokým cenám energie 
i značným nákladům na energii Komise souhlasí s tím, že stávající politiku EU v oblasti 
energetiky je zapotřebí lépe posoudit. Při koncipování nové politiky je též nutno pečlivě 
uvážit případné dopady na ceny energie. V této souvislosti připravuje Komise souhrnnou 
zprávu o složkách ceny energie a nákladech na ni, kterou by měla předložit do konce roku. 
Pokud jde o systém EU pro obchodování semisemi (EU ETS), Komise souhlasí s tím, 
že hospodářská krize vede k neočekávané nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou. To však 
neznamená, že by nebyly splněny cíle pro systém EU ETS - emise se snížily, EU dosáhla cíle 
v rámci Kjótského protokolu a je na dobré cestě splnit i svůj cíl pro období do roku 2020. 
Evropská unie nyní stojí před výzvou, jak řešit skutečnost, že stávající ceny neposkytují 
dostatečně silný signál pro dlouhodobé investice do nízkouhlíkových technologií. Z tohoto 
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důvodu musí být systém EU ETS na období po roce 2020 posílen. Komise je připravena 
přezkoumat všechny možnosti a v současnosti žádnou konkrétní možnost nepředjímá. 
Ve stanovisku Senátu figuruje i otázka možné deformace trhu v důsledku dotací ve prospěch 
obnovitelných zdrojů energie. Komise se domnívá, že i když se odhlédne od případných 
nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, je naprosto nutné, aby 
integrace obnovitelných zdrojů energie pokračovala bez zbytečných dopadů a narušení 
vnitřního trhu s energií, rozdělování kapitálu a cen energie. V této souvislosti je třeba, aby 
náklady na obnovitelné zdroje energie i nadále klesaly, v členských státech byly 
optimalizovány režimy podpory a obnovitelné zdroje energie byly postupně konfrontovány s 
tržními signály. 
Závěrem by Komise chtěla Senátu ještě jednou poděkovat za doporučení k hlavním aspektům 
politiky v oblasti energetiky, v nichž je zdůrazněno, že nový rámec musí zaručovat stabilitu, 
ovšem zároveň umožnit i určitou flexibilitu. 
Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na otázky Senátu, a těší se na 
pokračování budoucího politického dialogu. 
S úctou 
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