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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhu směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních 
spalovacích zařízení (COM(2013) 919 final), k návrhu směrnice o snížení národních 
emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES 
(COM(2013) 920 final), ke sdělení Komise „Program Čisté ovzduší pro Evropu" 
(COM(2013) 918 finai) a k návrhu rozhodnutí Rady o přijeti změny Protokolu 
o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě 
o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (COM(2013) 
917 final), které dohromady tvoří „ balíček předpisů o čistém ovzduší". 

Komise vítá, že Senát podporuje cíl tohoto balíčku, kterým je snížit emise látek 
znečišťujících ovzduší taĶ aby členské státy mohly pokročit při plnění svých cílů, které si 
stanovily v 7. akčním programu pro životní prostředí1. Jedná se o snížení znečištění 
ovzduší a jeho dopadu na ekosystémy a biologickou rozmanitost s dlouhodobým cílem 
nepřekračovat kritické zátěže a úrovně a zlepšit kvalitu vnějšího ovzduší, a přiblížit se tak 
úrovním doporučovaným WHO. Rovněž vítá výzvu Senátu ke všem členským státům, aby 
vyvinuly co největší úsilí k zajištění čistého ovzduší pro své občany. Přeshraniční 
charakter znečišťování ovzduší ze své podstaty vyžaduje, aby při řešení této otázky 
členské státy jednaly koordinovaně. 

Komise bere na vědomí, že Senát podporuje záměr české vlády připravit své vlastní 
posouzení dopadů navrhovaných emisních stropů na českou ekonomiku. I když je Komise 
přesvědčena, že její analýza vycházela z nejlepších informací dostupných v daném 
okamžiku, a to i co se týče souladu mezi členskými státy, veškeré nové informace 
poskytnuté v průběhu jednání samozřejmě zohlední. 

Komise rovněž respektuje skutečnost, že Senát podporuje úmysl české vlády zachovat 
stabilitu právního rámce pro střední spalovací zařízení, která jsou již v České republice 
upravena vnitrostátní legislativou. Pokud jde o požadavek Senátu týkající se sbližování 

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 13 86/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném 
akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší 
planety" (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171). 



národních emisních limitů v EU s ohledem na významný vliv přeshraničního přenosu 
emisí škodlivých látek, jedná se o cíl, jehož by mělo být dosaženo právě návrhem 
směrnice týkající se středních spalovacích zařízení, který Komise předložila. Tento návrh 
by měl zajistit nákladově efektivní snížení emisí z tohoto odvětví v celé EU. Přijetí 
emisních limitů na úrovni EU by navíc vytvořilo příznivé prostředí pro poskytovatele 
technologií, kteří by mohli vyvíjet inovativni řešení s nižšími náklady, a tím náklady na 
omezování emisí ze středních spalovacích zařízení snižovat. 

Co se týče námitek některých aktérů, že by si navrhované cíle vyžádaly v určitých 
sektorech dodatečné náklady, což by mělo významný dopad na konkurenceschopnost 
evropského průmyslu, poukazuje Komise na to, že všechny dopady byly u jejích návrhů 
pečlivě posouzeny. Podle tohoto posouzení by mohlo k čisté ztrátě produktivity dojít 
pouze ve dvou sektorech, v rafinériích a zemědělství, ato ještě za předpokladu, 
že u našich obchodních partnerů nedojde k žádným dalším změnám, pokud jde 
o omezování znečištění. Tyto dopady by byly relativně malé a v konečných návrzích byly 
ještě do značné míry zmírněny. Dopady na zemědělství, zejména na nejmenší zemědělské 
podniky, by mohly být dále sníženy využíváním fondů pro rozvoj venkova. Jak je uvedeno 
ve sdělení, nová politika v oblasti kvality ovzduší by podnítila ekonomický růst zvýšenou 
produktivitou práce a posílením trhů s environmentálními technologiemi a službami. 
Tímto způsobem by se zvýšila zaměstnanost (včetně nových pracovních míst a zvýšení 
produktivity práce) přibližně o 100 000 pracovních míst na plný úvazek. Z toho by bylo 
přibližně 40 000 nových pracovních míst. Kromě toho by se evropské podniky měly dobré 
předpoklady pro využití značných investic do čisté technologie uskutečňovaných ve 
vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách. 

Výše uvedená fakta jsou založena na původním návrhu předloženém Komisí, který je 
v současnosti předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský 
parlament, tak Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda. 

Komise doufá, že tato objasnění budou dostatečnou odpovědí na připomínky a obavy 
Senátu, a těší se na další pokračování našeho politického dialogu. 

S úctou 

Maroš Šefčovič 
místopředseda 
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