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Jaký je kontext?
Komise přijala v souvislosti se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021
revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které vstoupí v platnost od
1. ledna 2021.
Systém ETS je jedním ze základních prvků politiky EU pro boj proti změně klimatu a je klíčovým nástrojem pro nákladově
efektivní omezování emisí skleníkových plynů. Systém ETS vysílá signál o ceně uhlíku, na jehož základě by měly podniky
snížit emise.

Jaký je cíl těchto pokynů?
Cílem pokynů k ETS je snížit riziko „úniku uhlíku“, ke kterému dochází v případech, kdy společnosti přesouvají výrobu
do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede k odlivu hospodářské činnosti z EU,
avšak nedochází ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku.
Pokyny umožňují členským státům kompenzovat společnostem v rizikových odvětvích část vyšších cen elektřiny,
které vyplývají ze signálů o ceně uhlíku vytvořených systémem ETS (tzv. náklady na nepřímé emise). Zároveň se
zabraňuje nadměrné kompenzaci, a tím i nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

„Zelená dohoda pro Evropu je naším plánem na dosažení ekologické
transformace. Jejím ústředním bodem je náš úkol stát se do roku 2050
prvním klimaticky neutrálním kontinentem.“
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

„Aby bylo možné udržitelným způsobem bojovat proti změně klimatu a dosáhnout
cílů Zelené dohody, musíme stanovit cenu emisí uhlíku a zároveň zabránit úniku
uhlíku. Revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU pro obchodování
s emisemi, které byly dnes přijaty, jsou důležitým prvkem tohoto projektu.“
Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise

Jaké jsou hlavní prvky pokynů?
Aby se snížilo riziko úniku uhlíku, jsou přijaté pokyny koncipovány na základě tří klíčových prvků:

ODVĚTVÍ

Pokyny se zaměřují na 10 odvětví a 20 pododvětví, kde nejvíce hrozí únik uhlíku:
• odvětví s významným objemem mezinárodního obchodu,
• odvětví, v nichž hrají významnou úlohu náklady na energii a jejichž schopnost přenést
vyšší náklady na elektřinu dále je omezená,
• odvětví, v nichž je ziskové rozpětí vystaveno tlaku na mezinárodní úrovni,
• odvětví, u nichž je jen omezený potenciál ke zlepšení energetické účinnosti.

ÚROVEŇ KOMPENZACE
Revidované pokyny stanoví stabilní výši kompenzace na 75 % (sníženou z 85 % na začátku
předchozího obchodovacího období ETS) a vylučují kompenzaci za neúčinné technologie, aby
se zachovaly pobídky motivující podniky k energetické účinnosti.

PODMÍNĚNOST
Kompenzace bude podmíněna snahou podniků o dekarbonizaci, např.:
• prováděním energetických auditů,
• plněním doporučení energetického auditu,
• usnadňováním růstu udržitelných a soukromých investic,
• snižováním uhlíkové stopy jejich spotřeby elektrické energie.

EU bude v roce 2050 klimaticky neutrální. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme podporovat průmysl
v inovacích, tak aby se společnosti z EU staly světovými lídry v zelené ekonomice.
Revidované pokyny vstoupí v platnost 1. ledna 2021 a budou se uplatňovat v období 2021–2030. Členské státy,
které se rozhodnou poskytnout státní podporu prostřednictvím kompenzace nepřímých nákladů v rámci ETS, budou
muset na základě těchto pokynů oznámit režimy Evropské komisi.

