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Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra průmyslu 
a obchodu Ing. Pavla Šolce, náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, 
po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Marka Černocha a po rozpravě

s c h v a l u j e   stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jan Zahradník v. r. Marek Černoch v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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Příloha k usnesení č. 51

Sdělení Komise  Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 – 2030

KOM(2014) 15 v konečném znění, kód Rady 5644/14

•Právní základ:
Dokument informační povahy.

•Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
28. 1. 2014

•Datum projednání ve VEZ:
27. 2. 2014 (1. kolo)

•Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 10. března 2014, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 28. 2. 
2014 prostřednictvím systému ISAP.

•Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Dokument není v rozporu s principem subsidiarity.

•Odůvodnění a předmět:
Sdělení navazuje na koncepční dokumenty EU předložené v uplynulých letech, jimiž jsou: 
strategie Energie 20201,  sdělení Energetický plán do roku 20502 a zelená kniha Rámec 
politiky  pro  klima  a  energetiku  do  roku  20303.  Jejich  cílem  je  definovat  koncepci 
a směřování  politiky  EU  v  oblasti  energetiky  a  klimatu.  EU  má  do  roku  2020  již 
stanoveny  konkrétní  závazné  cíle4 i  celkové  směřování  své  politiky  a  nyní  Komise 
v předkládaném sdělení navrhuje podobu nového rámce pro následující období 2020 – 
2030. Tedy stanovit, jakým způsobem by politika EU měla pokračovat do budoucna tak, 
aby nový rámec odrážel dosavadní vývoj a přizpůsobil politiku EU novým okolnostem 
a výzvám,  přičemž  by  měl  vycházet  ze  zkušeností  s prováděním  stávajících  politik 
a zohledňovat dlouhodobější cíle stanovené v energetickém plánu do roku 2050.

Komise  ve  sdělení  poukazuje  na  následující  okolnosti,  přetrvávající  trendy  a  výzvy 
podmiňující to, jak by měl být upraven rámec pro období 2020 – 2030:
•dopady finanční krize a snížená investiční schopnost členských států;
•přesun těžiště  světové poptávky po energiích směrem k dynamicky se rozvíjejícím  

ekonomikám (zejména Čína a Indie);
•rostoucí  rozdíly  v  cenách  energií  mezi  EU  a  jejími  nejvýznamnějšími  obchodními  

partnery (především USA);
1  KOM(2010) 639 v konečném znění
2  KOM(2011) 885 v konečném znění
3  KOM(2013) 169 v konečném znění
4  Tzv. cíle 20-20-20, tedy snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % oproti stavu v roce 1990, 

dosažení 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů  na celkové spotřebě  energie v EU do roku 2020 a 
dosažení 20 % úspory ve spotřebě primární energie oproti prognózám z roku 2007.
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•fragmentace vnitřního trhu s energií v EU;
•potvrzení nutnosti  zásadního snížení emisí skleníkových plynů,  aby došlo k omezení  

rozsahu změn klimatu;
•potřeba stanovit další omezení emisí skleníkových plynů v rámci EU ještě před jednáním 
o nové mezinárodní dohodě.

•Obsah a dopad:
Navrhovaný přístup pro období 2020 – 2030 by měl  být založen především na  plném 
uskutečnění  cílů  stanovených  pro  období  do  roku  2020 (viz  výše)  a  měl  by  být 
v souladu  s  plány  do  roku  2050.  Sdělení  v  této  souvislosti  (s  odkazem  na  vývoj 
v posledních  několika  letech,  nedostatky  a  zkušenosti)  zdůrazňuje  potřebu  postupovat 
nákladově efektivním způsobem s jistou mírou flexibility uvnitř rámce pro členské státy 
a také potřebu evropský rámec zjednodušit. Dalšími atributy nového rámce by měly být: 
spravedlivé sdílení závazků mezi členskými státy, posilování regionální spolupráce, další 
integrace  vnitřního  trhu  s  energií  s  nenarušováním  hospodářské  soutěže, 
konkurenceschopnost,  cenová  dostupnost  pro  spotřebitele,  zvyšování  energetické 
bezpečnosti a jistoty investorů.

Hlavní navrhovaný cíl rámce do roku 2030 je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % 
ve  srovnání  s  rokem 1990 (stávající  cíl  do  roku  2020 je  stanoven  na  úrovni  20  % 
snížení). Na jeho plnění by se měla podílet jak odvětví zahrnutá do systému obchodování 
s emisními povolenkami (tzv. EU-ETS), tak i ostatní odvětví, u nichž však bude třeba 
rozdělit společné závazky mezi jednotlivé členské státy5.  Doprovodným cílem by mělo 
být  dosažení do roku 2030 alespoň 27 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
celkové spotřebě v EU (stávající cíl do roku 2020 je stanoven na úrovni 20 %). V tomto 
případě by ovšem mělo jít o cíl, který by byl závazný pouze pro EU jako celek a v jehož 
rámci by si členské státy (nezávazně) stanovily vlastní cíle s ohledem na své podmínky. 
Tedy na rozdíl  od současného rámce by se tento závazek již nepřenášel  na jednotlivé 
národní cíle stanovené předpisy EU.6 Posunem je též i fakt, že Komise nepovažuje za 
vhodné pod tento cíl zahrnovat podíl dopravního odvětví (Komise ve sdělení uvádí, že 
biopaliva první generace mají při  snižování emisí uhlíku minimální účinek a biopaliva 
vyráběná z potravinářských plodin by po roce 2020 již neměla dostávat žádnou podporu). 
Nový přístup si vyžádá revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

V oblasti energetické účinnosti, která je dlouhodobě považována za klíčovou pro splnění 
všech  tří  základních,  obecných  cílů  energetické  politiky  EU  (konkurenceschopnost, 
bezpečnost, udržitelnost), bude pro stanovení dalšího postupu pro období po roce 2020 
zásadní, jakým způsobem budou vyhodnoceny dopady směrnice o energetické účinnosti. 
Posouzení  provedení,  resp.  uplatňování  směrnice  by  mělo  proběhnout  v  polovině 
letošního  roku.  Teprve  potom by  měl  být  stanoven přístup  pro  období  po  roce  2020. 
Komise nicméně  již nyní uvádí, že navrhovaný hlavní cíl pro období 2020 – 2030, tj. 
snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, si vyžádá větší úspory energie, a to přibližně 
na úrovni 25 % (stávající cíl pro rok 2020 je stanoven na úrovni 20 %).

Nezbytný bude dle sdělení i zásah do současného systému obchodování s emisemi (EU-
ETS),  který je  hodnocen jako nefunkční.  Na návrh Komise  bylo již  staženo z  dražeb 
přibližně  900 milionů  emisních povolenek, jelikož přebytek povolenek na trhu a jejich 

5  V současném systému se rozdělování závazků mezi členské státy řídilo dle ukazatele HDP na obyvatele. Ve 
sdělení však Komise odkazuje na vlastní analýzu nákladově efektivního rozdělení závazků, kdy relativně 
vyšší  náklady  a  investice  nesou  členské  státy  s  nižšími  příjmy,  ovšem  pro  EU  jako  celek  dochází  k 
minimalizaci nákladů.  Např.  členské státy s HDP nižším než 90 % průměru EU by v letech 2021-2030 
potřebovaly investice o 3 mld. EUR vyšší než nárůst průměru EU.   

6  Každý členský stát by si stanovil svůj závazek, vysvětlil jej a uvedl, jak bude probíhat jeho plnění.
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nízká cena nepřinášejí zamýšlený motivační efekt k modernizaci a inovacím a využívání 
„čistších“  zdrojů.  Reforma  systému  obchodování  s  emisemi  je  podrobně  rozvedena 
v souběžně předkládaném návrhu rozhodnutí.7

Poměrně  revoluční přístup ve srovnání s  dosavadním vývojem by měl  nastat  v oblasti 
vnitřního trhu a hospodářské soutěže – sdělení explicitně  navrhuje  po roce 2020 zcela 
zrušit  subvence  rozvinutým  energetickým  technologiím,  a  to  včetně  oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, a přepracovat pokyny pro státní podporu tak, aby více 
podporovaly  tržní  mechanismy. Subvence  připouští  pouze  pro  nové,  vyvíjející  se 
technologie,  které  mají  potenciál  nákladově  efektivním  způsobem  přispět  k  větším 
objemům energie z obnovitelných zdrojů. V cenové oblasti Komise zdůrazňuje notnost 
sledovat koncentraci na maloobchodních i velkoobchodních trzích a zajišťovat důslednou 
antimonopolní kontrolu. Pro ohrožená průmyslová odvětví by měl být zachován stávající 
rámec  pro  zamezení  tzv.  úniku  uhlíku.8 Posuzování  vývoje  a  možných  budoucích 
politických zásahů by mělo být založeno na systematickém sledování klíčových ukazatelů 
(cenové rozdíly, diverzifikace dovozů, propojení mezi členskými státy i regionálních trhů 
uvnitř EU, tržní koncentrace apod.).

Pro  oblast energetické bezpečnosti nedochází k významnějšímu posunu v přístupu po 
roce 2020. Sdělení upozorňuje na vzrůstající externí závislost EU, a to zejména u ropy 
a zemního plynu,9 a zdůrazňuje potřebu tento trend zvrátit. Stejně jako v současném rámci 
jsou akcentovány stejné prostředky: využívání udržitelných domácích zdrojů, kolektivní 
přístup členských států k vyjednávání se třetími zeměmi s cílem diverzifikovat dodavatele 
i transport do EU a zlepšování energetické účinnosti, resp. úspory energie.

Správa  pro  nový  rámec po  roce  2020  by  měla  představovat  kombinaci  opatření  na 
národní a unijní úrovni tak, aby byla s to vytvořit větší jistotu pro investory, zajistit větší 
transparentnost a být slučitelná s další integrací vnitřního trhu. Komise by měla vytvořit 
pokyny pro fungování správy a k  národním plánům zpracovávaným členskými státy. 
Při vypracovávání národních plánů (udávajících, jak snižovat emise skleníkových plynů, 
jakého  objemu  obnovitelných  zdrojů  a  energetických  úspor  dosáhnout)  by  měl  být 
podporován regionální přístup a společná rozhodnutí (zejm. ve věcech infrastruktury, jako 
jsou  propojování  sítí,  společné  kapacity,  investice  atd.).  Nový  přístup  počítá 
s posuzováním a revizí národních plánů za strany Komise.

Nový  rámec  by  měl  také  zohledňovat  lepší  provázání  s  dalšími  politikami  EU 
a souvisejícími  odvětvími  (zemědělství,  doprava,  výzkum  a  inovace...)  i  mezinárodní 
souvislosti  a  očekávaný vývoj.  Z tohoto pohledu  bude zcela klíčové vyjednání  nové 
celosvětové  dohody  o  snižování  emisí  skleníkových  plynů.  Bez  plného  zapojení 
hlavních světových emitentů  (Čína, Indie, USA, Brazílie,  Japonsko, Rusko a další)  by 
osamocené úsilí EU a její významný jednostranný závazek snižovat emise byly z hlediska 
dopadu na globální klima minimální a z ekonomického pohledu prismatem mezinárodní 
konkurenceschopnosti výrazně omezující.
Na období 2014 – 2020 je v současné době alokována pro financování na unijní úrovni 
(strukturální  a  investiční  fondy)  v  rámci  tematického  cíle  Přechod na  nízkouhlíkovou 
ekonomiku minimální částka 23 mld. EUR, což představuje výraznou podporu za strany 
EU.

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
7  KOM(2014) 20 v konečném znění
8  Únik uhlíku – termín označující  přesouvání  energeticky náročnější  produkce z EU do zemí s  mírnější 

regulací vedoucí k menším nákladům na výrobu.
9  V současné době je dle sdělení závislost EU na dovozu ropy na úrovni přibližně 80 % a na dovozu plynu na 

úrovni přibližně 60 %.
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Sdělení je nelegislativním dokumentem informační povahy, nemá přímý dopad na právní 
řád a státní rozpočet ČR.

•Stanovisko vlády ČR:
ČR obecně podporuje přechod k nízkouhlíkové ekonomice a snahu EU o ochranu 
světového  klimatu.  Dlouhodobě  poukazuje  na  potřebu  návratu  k  funkčnímu 
vnitřnímu trhu a  odstranění tržních deformací, potřebu flexibility pro členské státy, 
suverenitu při stanovování tzv. energetického mixu i zohlednění dopadů cen energií. 
Vítá příspěvek (sdělení) Komise do diskuse o rámci do roku 2030.

ČR preferuje  jednotný  závazný hlavní  cíl  snižování  emisí  skleníkových plynů  na 
úrovni 35 % (případně 40 % podmíněné novou mezinárodní dohodou se zapojením 
hlavních emitentů), pouze indikativní celoevropský cíl pro obnovitelné zdroje energie 
ve výši 24 % (resp. 27 % při hlavním cíli na úrovni 40 %) se zárukou suverenity 
členských  států  v  otázce  energetického  mixu  a  žádný  nový  cíl  pro  energetickou 
účinnost po roce 2020. ČR nesouhlasí s navrhovanou pravomocí Komise zasahovat 
do národních plánů členských států s ohledem na princip subsidiarity a suverenitu 
členských států v této věci.

•Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu se sdělení nachází v tzv. přípravné fázi, jako gesčnímu výboru 
bylo  přiděleno  výboru  pro  životní  prostředí,  veřejné  zdraví  a  bezpečnost  potravin. 
Harmonogram projednání ve výborech a na plénu prozatím není stanoven. V Radě EU již 
proběhla ke sdělení politická debata na čtyřech zasedáních Rady, a to ve složení ministrů 
pro  energetiku,  životní  prostředí,  průmysl  a  finance.  Následně  se  touto  problematikou 
zabývala Evropská rada (20.-21. března 2014). Na červnové Evropské radě by měl být 
vyhodnocen  dosavadní  pokrok  v  projednávání  nového  klimato-energetického  rámce 
a nejpozději  do října  2014 by dle  současných informací  měla  Evropská rada přijmout 
konečné rozhodnutí o novém rámci.

•Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti

1.v í t á  diskusi o dalším směřování politiky EU v oblasti energie a klimatu po roce 2020;

2.z a s t á v á  n á z o r ,   že postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice v EU by měl plně 
reflektovat  národní  podmínky  členských  států,  respektovat  technologickou  neutralitu  a 
zejména být nákladově efektivní;

3.p o v a ž u j e  z a  k l í č o v é    pro snižování emisí  skleníkových plynů,  aby k přijetí 
nové závazné mezinárodní úmluvy pro období po roce 2020 týkající se globálního snižování 
emisí  došlo  pouze  v  případě  plného  zapojení  všech  významných  světových  emitentů 
skleníkových plynů;

4.z d ů r a z ň u j e   výsostné právo členských států na stanovení podmínek pro využívání 
svých energetických zdrojů, volby mezi nimi a stanovení skladby zásobování energií;
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5.p o v a ž u j e  z a  v h o d n é ,   aby jednotlivé národní plány vypracovávané členskými 
státy byly zcela v jejich kompetenci, byly zveřejňovány, oznamovány Evropské komisi, avšak 
nepodléhaly posuzování nebo přezkumu z její strany; stanovení pravomoci Evropské komise 
revidovat národní plány by považoval za porušení principu subsidiarity a práva členských 
států volby podmínek pro využívání svých energetických zdrojů, volby mezi nimi a stanovení 
skladby zásobování energií;

6.p o v ě ř u j e  předsedu výboru, aby o tomto usnesení informoval Evropskou komisi.

Jan Zahradník v. r. Marek Černoch v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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