ČESKÁ REPUBLIKA POTŘEBUJE VÝNOSY Z EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ
K FINANCOVÁNÍ KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
Prohlášení Klimatické koalice, Člověka v tísni, Nadace Partnerství, Zeleného kruhu a
Českého fóra pro rozvojovou spolupráci k navrženým úpravám systému emisního
obchodování v EU

Hlavní nástroj na snižování emisí skleníkových plynů v Evropské unii, obchodování s povolenkami
(EU ETS), má vážné potíže. Nabídka emisních povolenek dlouhodobě a významně převyšuje
poptávku a současná tržní hodnota povolenek je pouze zlomkem původně očekávané ceny. Emisní
obchodování nemotivuje znečišťovatele k investicím do šetrných technologií a členské státy tratí
na výnosech z prodeje povolenek v dražbě. V příštích týdnech a měsících bude o potřebné reformě
systému emisního obchodování jednat Evropský parlament a Rada EU.
Vyzýváme poslance Evropského parlamentu, Ministerstvo životního prostředí a českou
vládu, aby podpořili reformu pravidel EU ETS, kterou loni Evropská komise navrhla.
Funkční systém emisního obchodování potřebujeme především proto, abychom:
1) omezili množství emisí skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu, a
2) měli prostředky pro financování opatření, jež podpoří účinné snížení emisí skleníkových
plynů a také pomohou rozvojovým zemím lépe zvládat negativní dopady měnícího se klimatu.
Klimatická koalice spolu se společností Člověk v tísni a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci
dlouhodobě prosazují, aby výnosy z prodeje povolenek byly využity na dva účely: (1) financování
programu Zelená úsporám II a na (2) klimatická opatření v rozvojových zemích.1
Propočty expertů a rekapitulace zkušeností z programu Zelená úsporám ukazují, že
k nejefektivnějšímu využití potenciálu úspor v budovách dojde, pokud bude roční rozpočet
programu Zelená úsporám II činit celkem 16 mld. Kč2. Ekonomicky rozvinuté státy včetně České
republiky se na Klimatické konferenci OSN v Kodani (2009), respektive v Cancúnu (2010)
dohodly, že budou společně přispívat na financování klimatických opatření v rozvojových zemích.
Tato finanční pomoc by měla do roku 2020 narůst na 100 miliard dolarů ročně.
Výnosy z emisního obchodování představují jedinečnou možnost, jak obě potřebná
opatření zafinancovat a nezatížit přitom státní rozpočet.

Požadavky Klimatické koalice, společnosti Člověk s tísni a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci ke způsobu
využití výnosů z prodeje emisních povolenek v letech 2013 – 2020.
http://www.zmenaklimatu.cz/images/stories/spolecna_pozice_k_vynosum_z_povolenek_.pdf
2 Šafařík, M. (2010): Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v ČR,
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2011/10/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na_spotreb
u_uhli_a_plynu_v_cr.pdf
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Evropská komise navrhla dvě úpravy systému EU ETS: odložení dražeb části povolenek na později
a dlouhodobou strukturální reformu systému. Kombinace obou navrhovaných kroků zajistí
prostředky na oba výše zmíněné účely. V případě, že se dostatečné změny prosadit nepovede,
přijde Česká republika v důsledku nízké ceny povolenek o až 70 miliard korun.3
Shrnutí
 Členské státy EU a Evropský parlament musí co nejdříve schválit odložení dražeb části
povolenek na pozdější dobu, a tím podpořit EU ETS v krátkodobém horizontu. Takto dočasně
odloženo by mělo být alespoň 1,4 miliardy povolenek. Odložení menšího množství povolenek
nebude mít na jejich cenu potřebný efekt.
 Následovat musí strukturální reforma celého systému, kdy bude trvale odebráno 2,2 miliardy
povolenek a zároveň se sníží dostupnost nových povolenek v aukcích.
 Je zapotřebí zpřísnit požadavky na uhlíkové kredity uplatňované v EU ETS, aby byly vyloučeny
neefektivní a environmentálně sporné projekty. Jde například o uhelné projekty nebo velké
vodní elektrárny.
 Díky tomu získá Česká republika prostředky, které bude moci využít jak na financování
programu Zelená úsporám II, tak na své mezinárodní závazky v oblasti financování
klimatických opatření v rozvojových zemích.

Kontakt
Barbora Hanžlová, koordinátorka Klimatické koalice
+420 274 822 150, +420 605 276 909
barbora.hanzlova@ecn.cz www.zmenaklimatu.cz
Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají
zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.
Členy Klimatické koalice jsou: Adra, o.s., Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro
dopravu a energetiku, Educon, Ekologický institut Veronica, Ekologický právní servis, Ekumenická
akademie Praha, Glopolis, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Přátelé přírody ČR, Resilience CZ.

K prohlášení se dále připojily přidružené organizace: Člověk v tísni, Nadace Partnerství,
Zelený kruh a České fórum pro rozvojovou spolupráci.

Přijato dne 26.6.2013.
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