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Úvod
V roce 1997 započala Evropská unie novou cestu. Nejenţe začala podnikat příslušné kroky
směrem k vytvoření vnitřní koherentní strategie pro boj se změnou klimatu, ale zároveň si jako
základní kámen této strategie vybrala do té doby pro ni velmi neobvyklý instrument, a to systém
emisního obchodování. Přes téměř nulovou zkušenost s tímto ekonomickým nástrojem ochrany
ţivotní prostředí došlo o osm let později k vytvoření tohoto celounijního, i kdyţ stále velmi
decentralisticky uspořádaného, systému jako největšího jednotného trhu s emisními právy na
světě. S postupem času poté pak došlo k dalšímu rozšiřování tohoto systému a zejména k jeho
harmonizaci a centralizaci. Dnes tak evropský systém emisního obchodování tvoří nejen stále
největší systém emisního obchodování, ale zároveň systém velmi centralizovaný, komplexní a jiţ
velmi odlišný od svého předchůdce v minulosti. Z výše uvedeného vyplývá zřejmý prvek
dynamiky, a to jak v případě procesu vzniku systému (otázka počáteční koncepce systému a
nastavení jeho pravidel), tak v případě jeho dalšího vývoje (otázka změny nastavené koncepce
s ohledem na získané zkušenosti).
Cílem této práce je zaměřit se na tyto dva dynamické procesy, zejména pak na proces vzniku
evropského systému emisního obchodování, a to s ohledem na všechny potenciálně nabízené
varianty.
Evropský systém emisního obchodování se nezrodil ve vakuu, ba pravý opak. Proto si tato práce
klade za cíl, neţ se začne zabývat systémem samotným, uvést toto téma do určitého kontextu.
Tímto kontextem je nejen fenomén změny klimatu, k jehoţ řešení byl evropský systém přijat, ale
také vývoj na mezinárodní scéně, zejména pak přijetí Kjótského protokolu a jeho tzv.
flexibilních mechanismu, jeţ měly na přijetí systému mimořádný vliv.
V první kapitole se tak tato práce zabývá fenoménem změny klimatu jako takovým, jeho
povahou, jeho ekonomickými dopady, pravidly a principy s ním inherentně spojenými.
Druhá kapitola má za cíl pouze velmi stručně uvést mezinárodní pozadí přijetí politiky Evropské
unie v oblasti změny klimatu a dále přijetí evropského systému emisního obchodování v rámci
této oblasti.
Třetí kapitola má za cíl uvést do problematiky ekonomických nástrojů ochrany ţivotního
prostředí, zejména pak emisního obchodování jako vzorový příklad této skupiny nástrojů, a dále
5

srovnat tyto s tradičními administrativně-právními nástroji. Popsat výhody i nevýhody obou
těchto skupin nástrojů. Konečně se tato kapitola zabývá rozdílem mezi emisním povolením jako
správním aktem a povolenkou jako převoditelnou hodnotou.
Čtvrtá kapitola se poté zabývá jiţ samotným vznikem politiky Evropské unie v oblasti změny
klimatu a zejména vznikem evropského systému emisního obchodování. Jak jiţ bylo zmíněno na
začátku, při přípravě systému a určování jeho základního fungování měla Evropská unie vţdy na
výběr z několika příslušných designových variant. Tak jako kaţdý systém emisního obchodování
se i evropský systém emisního obchodování skládá z několika základních koncepčních prvků
určujících jeho podobu. Tato práce se snaţí alespoň nastínit tyto prvky a jejich základní varianty,
neboť je to právě volba konkrétního způsobu úpravy těchto prvků, která charakterizuje podobu
příslušného systému emisního obchodování. Samostatnou „kapitolou― evropského systému
emisního obchodování pak tvoří poměrně rozsáhlá judikatura Soudního dvora EU, který se
zabýval výkladem mnoha rozličných právních otázek týkajících se systému. Tyto otázky se
týkaly jak legitimity systému samotného, tak např. vymezení základních pravomocí Evropské
komise v rámci vykonávání jejího dohledu.
Poslední meritorní pátá kapitola rozebírá další vývoj evropského systému emisního obchodování,
a to s v kontextu, v jakém byl nastaven proces revize systému ze strany Evropské komise. Jde
tedy zejména o otázku rozšíření oblasti působnosti směrnice, eventuálně její klarifikace, a dále
otázku hlubší harmonizace a zvýšení předvídatelnosti systému.
I přes výše uvedené není však cílem této práce zabývat se vyčerpávajícím způsobem kaţdým
jednotlivým aspektem evropského systému emisního obchodování, nýbrţ poukázat na relevantní
události a zabývat se příčinami a důsledky vzniku a směřování vývoje evropského systému
emisního obchodování. Je však třeba upozornit na fakt, ţe se s ohledem na zaměření a zejména
podstatu časového hlediska této práce nelze určité deskriptivnosti zcela vyhnout.
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1. Fenomén změny klimatu a globálního oteplování
1.1 Změna klimatu a globální oteplování
Zemské klima je do značné míry předurčeno přítomností přirozeně se v atmosféře vyskytujících
skleníkových plynů, zvláště pak oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O)
nebo ozónu (O3). Tyto plyny jsou transparentní pro dopadající krátkovlnné solární záření, ovšem
nepropustné a absorbující pro dlouhovlnné záření emitované zemským povrchem. Přítomnost
těchto plynů ve vnější atmosféře má tak za následek oteplování planety. Vědecké důkazy
ukazují, ţe stále pokračující narůst atmosférické koncentrace vybraných skleníkových plynů
zapříčiněný lidskou činností vede k zesílenému skleníkovému efektu a následně i ke změně
klimatu.1 Fenomény změny klimatu2 a globálního oteplování3 jsou spolu nerozlučně spjaty.

1

Viz Mezinárodní panel pro změnu klimatu. HOUGHTON, John T.; DING, Yihui; GRIGGS, David J. et al. (ed.).
Climate Change 2001 : The Scientific Basis : Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York : Cambridge University Press, 2001. s. 1 - 14. ISBN
0521-80767-0.
2
Více či méně obdobně znějící definice pojmu změna klimatu lze nalézt v mnoha dokumentech, ať uţ se jedná o
formální prameny práva (např. mezinárodní smlouvy) obsahující legální definice či prameny, které normativní
význam postrádají. Nejvýznamnějším zástupcem prvé kategorie je zcela jistě Rámcová úmluva Organizace
spojených národů (OSN) o změně klimatu (UNFCCC), otevřená poprvé k podpisu na konferenci OSN o ţivotním
prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 (vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 80/2005), která ve
svém čl. 1 legálně definuje změnu klimatu pro své účely jako „takovou změnu klimatu, která je vázána přímo nebo
nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu
pozorována za srovnatelný časový úsek―. V rámci druhé kategorie pramenů lze pak zmínit přílohu č. 3 (slovník)
píspěvku 1. pracovní skupiny k páté hodnoticí zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2013 Climate
Change 2013: The Physical Science Basis, která jako změnu klimatu označuje „změnu ve stavu klimatu, která může
být identifikována (např. za použití statistických testů) změnami v průměru a/nebo ve variabilitě jeho vlastností a
která přetrvává po delší časový úsek, typicky desetiletí nebo déle; důvodem změny klimatu mohou být vnitřní
přírodní procesy nebo vnější fyzikální síly jako změny solárních cyklů, vulkanické erupce a neustálé antropogenní
změny v kompozici atmosféry a užívání půdy.― Viz Mezinárodní panel pro změnu klimatu. STOCKER, Thomas F.;
QIN, Dahe; PLATTNER, Gian-Kasper et al. (ed.). Climate Change 2013 : The Physical Science Basis : Working
Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York
: Cambridge University Press, 2013. s. 1450. ISBN 978-1-107-05799-1. Totoţnou terminologii lze nalézt i v případě
příspěvku 1. pracovní skupiny ke čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2007
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Viz Mezinárodní panel pro změnu klimatu. SALOMON, Susan;
QIN, Dahe; MANNING, Martin et al. (ed.). Climate Change 2007 : The Physical Science Basis : Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York :
Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-88009-1. UNFCCC tak oproti terminologii pouţívané
Mezivládním panelem pro změnu klimatu činí rozdíl mezi změnou klimatu přičitatelnou lidské činnosti měnící
sloţení (globální) atmosféry a klimatickou variabilitou přičitatelnou příčinám přírodním. Na tento rozdíl upozorňuje
i výše uvedená příloha č. 3 (slovník) příspěvku 1. pracovní skupiny k páté hodnoticí zprávě Mezivládního panelu
pro změnu klimatu Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
3
Zjednodušeně řečeno lze globální oteplování popsat jako nárůst globální teploty zapříčiněný narůstající
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, jeţ způsobují zvýšení mnoţství zachycených solárních paprsků, a
mající za následek vznik rizika narušení rovnováhy ekosystému. Je ovšem třeba dodat, ţe do určité míry, tedy do
míry, kdy koncentrací skleníkových plynů v atmosféře nevzniká riziko narušení rovnováhy ekosystému, se jedná o
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Vztah globálního oteplování a změny klimatu se dá velice zjednodušeně popsat tak, ţe globální
oteplování způsobuje změnu klimatických vzorců, nicméně samo o sobě reprezentuje pouze
jeden aspekt změny klimatu.4 Oba dva tyto fenomény lze pak vedle ztenčování a poškozování
ozónové vrstvy Země, kyselých depozic, ztráty biologické rozmanitosti (biodiverzity), degradace
půdy (eroze, deforestace, desertifikace, kontaminace atd.) a znečišťování vod (jak sladkých, tak i
vod mořských) zařadit do kategorie globálních problémů ţivotního prostředí.5
Změna klimatu se však jako environmetální problém v rámci výše uvedeného výčtu poněkud
vymyká, a to zejména svou komplexností. W. Steffen uvádí celkem šest znaků změny klimatu,
které jsou významné z pohledu její komplexnosti. Výslovně lze zmínit zejména 1) globální
rozměr změny klimatu, 2) skutečnost, ţe člověkem zapříčiněná změna klimatu probíhá na časové
ose, která se nachází mimo jakoukoliv zkušenost z pohledu současného rozhodování, nebo 3)
skutečnost, ţe změna klimatu je z důvodu, mimo jiné, odlišného ekonomického vývoje
jednotlivých států a tedy i jejich historického přispění ke koncentraci skleníkových plynů
v atmosféře „vrozeně nespravedlivá―, coţ má za následek, ţe hledisko spravedlnosti, rovnosti či
ekvity6 významně ovlivňuje jakékoliv vyjednávání na půdě mezinárodního společenství o tom,
jak řešit problém změny klimatu a zejména v jaké míře se na takovém řešení budou podílet
jednotlivé státy.7
Globální rozměr změny klimatu lze vnímat nejen ve smyslu jejího negativního dopadu na
společnost a ekosystém jako celek, ale zároveň i jako nezbytnou vlastnost kroků, ať uţ mají
ekonomický či právní základ, které je třeba činit v boji8 proti ní. Je to právě problém společného,
proces přirozeně nezbytný a bez přítomnosti skleníkových plynů v atmosféře by ţivot na Zemi tak, jak ho známe,
z důvodu nízkých teplot nemohl existovat. Viz CLÓ, Stefano. European Emissions Trading in Practice : An
Economic Analysis. 1.vyd. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2011. Climate change and the Kyoto
Protocol : an overview. s. 10. ISBN 978-0-85793-442-0.
4
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Climate Change: Basic information. [online]. [cit. 2014-09-01]
Dostupné z : http://www.epa.gov/climatechange/basics/.
5
DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha. : C. H. Beck, 2010. s. 8. ISBN 978-807400-338-7.
6
Z důvodu větší přiléhavosti bude nadále vzhledem ke kontextu pouţíván pojem „ekvita―.
7
STEFFEN, Will. A Truly Complex and Diabolical Policy Problem. In DRYZEK, John S.; NORGAARD, Richard
B.; SCHLOSBERG, David (ed.). The Oxford Handbook of Climate Change and Society. New York : Oxford
University Press, 2011. s. 21-37. ISBN 978-0-19-956660-0. Velmi podrobně se pak spravedlností (fairness)
v oblasti mezinárodního práva a politiky změny klimatu zabývá ve své monografii SOLTAU, Friedrich. Fairness in
international climate change law and policy. 1. vyd. New York : Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521-11108-9.
8
Termín „boj proti změně klimatu― pouţívá sama UNFCCC např. v čl. 3 odst. 1 in fine.
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globálního postupu, který se nedaří do dnešního dne mezinárodnímu společenství komplexně
vyřešit. Jako hlavní příčinu tohoto nezdaru lze pak označit výše uvedenou otázku ekvity, jejíţ
konkrétní pojetí se v představách jednotlivých států někdy výrazně liší.

1.2 Princip společných, i když rozdílných odpovědností a princip ekvity
Hledisko ekvity a dále uznání, ţe při vývoji, aplikaci a interpretaci pravidel mezinárodního práva
musí být brán zřetel na zvláštní potřeby rozvojových zemí, se staly základem pro jeden
z nosných pilířů smluvního systému zaloţeného UNFCCC, a to pro princip společných, i kdyţ
rozdílných odpovědností.9
Princip společných, i kdyţ rozdílných odpovědností je uvozen, resp. nastíněn jiţ v preambuli
UNFCCC10 a následně výslovně vyjádřen čl. 3 odst. 1 UNFCCC s principem ekvity11 jako
součást neuzavřeného12 systému zásad (principů), kterými se smluvní strany mají při činění
opatření směřujících k naplnění cílů UNFCCC a k provedení jejích ustanovení řídit. Jako bliţší
konkretizaci principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností lze pak chápat zejména čl. 4
UNFCCC, jeţ stanovuje závazky smluvním stranám, a to buď všem smluvním stranám bez
rozdílu či pouze jednotlivým skupinám smluvních stran, které důsledně rozlišuje.13 Vyjádření
9

SANDS, Philippe. Principles of international environmental law. 2. vyd. Cambridge : Cambridge University Press,
2003. s. 285. ISBN 0-521-81794-3.
10
Smluvní strany nejdříve berou v úvahu, ţe „globální povaha změny klimatu si žádá co nejširší spolupráci všech
zemí a jejich účast v účinné a přiměřené mezinárodní reakci, v souladu s jejich společnými, i když rozdílnými
odpovědnostmi a možnostmi a s jejich sociálními a hospodářskými podmínkami―, a dále zdůrazňují, ţe „největší
podíl na dřívějších a současných globálních emisích mají rozvinuté země, že množství emisí na obyvatele je v
rozvojových zemích stále relativně malé a že podíl rozvojových zemí na globálních emisích bude narůstat, aby mohly
být uspokojeny jejich sociální a rozvojové potřeby.― Smluvní strany proto uznávají „jako potřebné, aby rozvinuté
země okamžitě, pružným způsobem a na základě jasných priorit učinily první kroky směrem ke komplexním
strategiím vůči změně klimatu na globální, národní, a kde je tak dojednáno, na regionální úrovni, které by braly v
úvahu všechny skleníkové plyny s patřičným zřetelem na jejich relativní podíl na zesilování skleníkového efektu―, to
vše za současného zajištění moţnosti přístupu rozvojových zemí „ke zdrojům potřebným k dosažení trvalého
sociálního a hospodářského rozvoje...pro přiblížení tomuto cíli bude muset spotřeba energie rozvojových zemí
narůstat při zohlednění možností k dosažení vyšší energetické hospodárnosti a ke kontrole emisí skleníkových plynů
obecně, také prostřednictvím uplatnění nových technologií za podmínek, které činí tato uplatnění ekonomicky a
sociálně výhodnými.―
11
―Smluvní strany by měly chránit klimatický systém ve prospěch současných a budoucích generací lidstva na
základě rovnosti a v souladu s jejich společnými, i když rozdílnými, odpovědnostmi a odpovídajícími schopnostmi. V
této souvislosti by měly smluvní strany rozvinutých zemí zaujmout vedoucí postavení v boji proti změně klimatu a z
ní plynoucích negativních důsledků.―
12
United Nations. Framework Convention On Climate Change Handbook. [online]. Bonn : UNFCCC, 2006. s. 23.
[cit. 2014-09-01] Dostupný z WWW: http://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook.pdf
13
Pro zpřehlednění textu práce a zdůraznění určitých charakteristik smluvních stran UNFCCC nebo jejich kategorií
jsou na některých místech této práce ve spojitosti s pojmem „smluvní strana [UNFCCC]― pouţívány pouze termíny
stát či země. Jedinou smluvní stranou UNFCCC, která není zároveň státem je EU, která se stala smluvní stranou
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principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností obsahuje i text Deklarace o ţivotním
prostředí a rozvoji, která byla přijata v roce 1992 na konferenci OSN o ţivotním prostředí a
rozvoji konané v brazilském Rio de Janeiro.14 I přes svou poměrně recentní formulaci lze
nalézt kořeny principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností i před rokem 1992, a to v
praxi států na regionální i globální úrovni.15
V obecné rovině obsahuje princip společných, i kdyţ rozdílných odpovědností, jak uţ sám název
napovídá, dva základní elementy, a to společnou odpovědnost států za ochranu ţivotního
prostředí či jeho částí (na národní, regionální nebo globální úrovni) na straně jedné, a nutnost
brát při distribuci této odpovědnosti v úvahu všechny relevantní individualizující okolnosti
kaţdého jednotlivého státu, na straně druhé, zvláště pak jejich podíl na přispění ke vzniku
daného environmentálního problému a dále jejich schopnosti tomuto problému předcházet,
redukovat ho či ho eventuálně kontrolovat. Aplikace principu společných, i kdyţ rozdílných
odpovědností má dva primární následky. Zaprvé, vyţaduje, aby všechny zúčastněné státy
participovaly na opatřeních cílených na řešení daného environmentálního problému, a za druhé,
vede k environmentálním standardům stanovujícím pro různé státy různé povinnosti.16
První z výše uvedených elementů následků principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností
je promítnut do povahy změny klimatu jako společného zájmu celého lidstva (common concern
of mankind).17 Přiznání této povahy změně klimatu lze datovat do roku 1988, kdy ze strany
Valného shromáţdění OSN došlo k zaujetí postoje ke změně klimatu, jejím příčinám a
důsledkům.18 Obdobně se k povaze změny klimatu (tentokrát spolu s jejími nepříznivými
důsledky) vyjadřuje i preambule UNFCCC.19

UNFCCC jako regionální organizace hospodářské integrace, a to na základě čl. 22 UNFCCC, jeţ takovou moţnost
výslovně zakotvovala. K rozlišení jednotlivých kategorií smluvních stran viz níţe.
14
Konkrétně se jedná o čl. 6 a 7 Deklarace o ţivotním prostředí a rozvoji.
15
Srov. SANDS, Philippe, op.cit. Rozdílnost‖ přístupu k rozvojovým zemím rozeznává jiţ např. Stockholmská
deklarace z roku 1972, a to konkrétně ve svém principu č. 23.
16
SANDS, Philippe, op. cit., s. 286.
17
Totoţná povaha (common concern of humankind) je přiznána také biologické rozmanitosti, a to v preambuli
Úmluvy o biologické rozmanitosti, jeţ byla otevřena poprvé k podpisu, stejně jako UNFCCC na konferenci OSN o
ţivotním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 (vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb.).
18
Rezoluce Valného shromáţdění OSN č. 43/53 – Ochrana globálního klimatu pro současné i budoucí generace
lidstva
z
6.
prosince
1988.
[cit.
2014-08-01]
Dostupné
z
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/53&Lang=E&Area=RESOLUTION.
Valné
shromáţdění OSN odmítlo původní návrh vlády Maltské republiky přiznat ochraně klimatu povahu společného
dědictví lidstva (common heritage of mankind). Tato charakteristika je pouţita např. v čl. 136 Úmluvy o mořském
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Je to právě druhý element, rozdílná odpovědnost států, který se nejvýrazněji projevuje v povaze
smluvního systému zaloţeného UNFCCC. Přihlášením se rozvinutých zemí v UNFCCC k
principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností, resp. k jeho druhému elementu došlo
z jejich strany k akceptování asymetrie povinností mezi těmito státy (tzv. bohatým severem) a
státy se teprve rozvíjejícími (tzv. chudým jihem) a tedy ke vzdání se bezprostřední reciprocity
mezi závazky jednotlivých kategorií smluvních stran, jeţ představuje typickou vlastnost
mezinárodního práva.20 Kjótský protokol k UNFCCC (Kjótský protokol)21 pak na tento trend
navazuje a je logickým pokračováním takového vývoje, kdyţ stanoví kvantifikované redukční
závazky pro omezení a sníţení emisí vybraných skleníkových plynů pouze smluvním stranám
uvedeným v příloze I UNFCCC, obecně řečeno rozvinutým a nikoliv rozvojovým zemím.
Základem takovéto rozdílnosti je právě princip ekvity a dále rozdílných schopností jednotlivých
kategorií smluvních stran, resp. zemí.22 Ekvita má v tomto případě dvě dimenze, a to dimenzi
ekologickou a ekonomickou. Jak je patrno jiţ z textu preambule UNFCCC, primární
odpovědnost rozvinutých zemí za změnu klimatu a boj proti ní se odvíjí jak od míry jejich
historického přispění k nárůstu koncentrací skleníkových plynů ve vnější atmosféře, tak od
stupně jejich ekonomické vyspělosti a jejich vědeckých, technologických a finančních moţností
(tyto jsou s mírou jejich historického přispění k nárůstu koncentrací skleníkových plynů
nerozlučně spjaty).23 Je to tak právě tato kategorie zemí, která by měla (should) jednat jako
právu z roku 1982 (vyhlášena ve Sbírce m.s. pod č. 240/1996 Sb.m.s.) v případě oblasti dna moří a oceánů a jejich
podzemí za hranicemi národní jurisdikce států a jejích zdrojů. Potvrzení povahy změny klimatu jako společného
zájmu celého lidstva lze pak nalézt např. v rezolucích Valného shromáţdění OSN č. 44/207 nebo 45/212.
19
„Smluvní strany této Úmluvy uznávajíce, že změna klimatu Země a její nepříznivé důsledky jsou společným
zájmem celého lidstva.―
20
PALLEMAERTS, Marc; WILLIAMS, Rhiannon. Climate change: The international and European policy
framework. In PEETERS, Marjan; DEKETELAERE, Kurt (ed.). EU climate change policy : the challenge of new
regulatory initiatives. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2006. s. 30. ISBN 978-1-84542-605-7.
21
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku 1997 na třetí konferenci
smluvních stran (COP-3) v Kjótu (vyhlášen ve Sbírce m.s. pod č. 81/2005 Sb.m.s.).
22
S ohledem na závazky stanovené v UNFCCC lze rozeznávat 4 základní kategorie smluvních stran, a to 1) smluvní
strany – rozvinuté země a další smluvní strany (nyní EU, smluvní stranou UNFCCC je EU jako tzv. organizace
regionální hospodářské integrace) zahrnuté v příloze I UNFCCC, 2) smluvní strany – rozvinuté země a další smluvní
strany (opět EU tzv. organizace regionální hospodářské integrace) zahrnuté v příloze II UNFCCC (jedná se o
podkategorii smluvních stran zahrnutých v příloze I UNFCCC, sestávající se ze zemí, které byly v době přijetí
UNFCCC členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 3) smluvní strany – rozvinuté země zahrnuté v
příloze I UNFCCC, kde v době přijetí UNFCCC probíhal proces přechodu k trţnímu hospodářství (smluvní strany
zahrnuté příloze I UNFCCC, ale nikoliv jiţ v příloze II UNFCCC), a konečně 4) smluvní strany – rozvojové země
(všechny smluvní strany nezahrnuté v příloze I UNFCCC).
23
PALLEMAERTS, Marc; WILLIAMS, Rhiannon, op.cit., s. 29.
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první, jít ostatním příkladem a „zaujmout vedoucí postavení v boji proti změně klimatu a z ní
plynoucích negativních důsledků―.24 Vyjádření této teze v koncentrované podobě pak lze nalézt
v čl. 4 odst. 7 UNFCCC, v němţ je vyjádřena tzv. implementační kondicionalita.25
F. Soltau26 vidí také úzkou spojitost mezi rozdílnou odpovědnost států a ustanovením UNFCCC
(principem) o specifických potřebách a zvláštních podmínkách rozvojových zemí, mimo jiné,
zejména těch zemí, „které jsou obzvláště vystavené nepříznivým účinkům změny klimatu―.27

1.3 Povaha fenoménu změny klimatu jako environmentálního problému a
recentní vědecké poznatky
Změna klimatu je environmentální problém odlišný od všech ostatních, kterými se kdy lidstvo
bylo nuceno zabývat. Ţádný jiný problém, ať uţ environmentální nebo jiný, kterému společnost
čelí, nevyţaduje ke svému vyřešení takovou interdisciplinární vědomost. Výzkum, jenţ by
podporoval efektivní tvorbu politiky a jiných kroků, se musí dotýkat celého spektra vědních
disciplín, jak přírodních, tak sociálních, ekonomických i humanitních.28 Jedná se o fenomén, kde
dochází ke střetu mnoha názorových proudů a který lze vnímat jak v rovině právní, tak v rovině
sociální29, ekonomické30, politické či rovině etické31.

24

Z formulace principu společných, i kdyţ rozdílných odpovědností v čl. 3 odst. 1 UNFCCC plyne, ţe „zaujetí
vedoucího postavení― ze strany rozvinutých zemí je přímo napojeno na jejich „odpovídající schopnosti― a nikoliv na
jejich podíl na historických i současných emisích skleníkových plynů ve vnější atmosféře, jak je zmíněno
v preambuli UNFCCC. Tuto formulaci, jeţ se nakonec objevila i v definitivním znění UNFCCC, zastávaly při
přípravě jejího textu rozvinuté země v čele s USA, zatímco skupina rozvojových států poţadovala jako důvod
zaujetí vedoucího postavení rozvinutými zeměmi skutečnost, ţe nesou hlavní odpovědnost za problém změny
klimatu. Viz BODANSKY, Daniel. The United Nations Framework Convention on Climate Change : A
Commentary. The Yale Journal of International Law. 1993, roč. 18, č. 2, s. 451-559.
25
„Rozsah, v jakém budou smluvní strany rozvojových zemí účinně uskutečňovat své závazky obsažené v úmluvě,
bude záviset na účinném uskutečnění závazků smluvních stran rozvinutých zemí v souvislosti s finančními zdroji a
převodem technologií a bude plně zohledňovat skutečnost, že hospodářský a sociální rozvoj a vymýcení chudoby
jsou prvořadými a základními prioritami smluvních stran rozvojových zemí.―
26
SOLTAU, Friedrich, op. cit., s. 191.
27
UNFCCC čl. 3 odst. 2.
28
STEFFEN, Will., op. cit., s. 22.
29
HANNA, Elizabeth G. Health Hazards. In DRYZEK, John S.; NORGAARD, Richard B.; SCHLOSBERG, David
(ed.). The Oxford Handbook of Climate Change and Society. New York : Oxford University Press, 2011. s. 217-231.
ISBN 978-0-19-956660-0.
30
V rovině ekonomické je na vypouštění skleníkových plynů nahlíţeno jako na tzv. negativní externalitu; náklad,
který není reflektován v systému trţní ceny a který emitent není povinen platit. V případě absence jakýchkoliv
právních povinností je pravděpodobné, ţe to bude třetí strana, společnost jako celek, kdo pravděpodobně ponese
újmu způsobenou takovým vypouštěním, a to jakéhokoliv práva na kompenzaci. Viz CLÓ, Stefano., op. cit., s. 20.
Sternova zpráva však dodává, ţe změna klimatu se jako externalita v několika svých vlastnostech od jiných
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Téměř vše ohledně změny klimatu je neustále rozporováno; to zda vůbec existuje, zda způsobena
výlučně lidskou činností, zda ji lze nějak vůbec „vyřešit― či zdali je vůbec smysluplné ji řešit.32
Odpovědi na tyto nesmírně komplexní otázky lze čerpat z relevantních a spolehlivých vědeckých
zdrojů zabývajících se problematikou změny klimatu. Jedním z takových zdrojů, jemuţ se
dostává široké akceptace, a to jak od laické tak odborné vědecké veřejnosti, jsou zcela jistě data
shromaţďovaná33 Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC)34 jako vedoucí
mezinárodním institucí zabývajícím se fenoménem změny klimatu, zejména pak jeho hodnotící
zprávy a další publikace. Jeho účelem je rozvíjet mezinárodní konsensus ohledně změny klimatu,
jejích příčin, následků a moţných strategií, jak na ní reagovat. Vytvoření IPCC se ještě v roce
1988 dostalo podpory ze strany OSN.35 V roce 2007 pak byla IPCC společně Albertem
Arnoldem Gorem Jr. udělena Nobelova cena míru.
Zatím nejrecentnější a nepřesnější data týkající se změny klimaty, jejích příčin a důsledků lze
nalézt v příspěvku 1. pracovní skupiny k páté hodnoticí zprávě IPCC Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Rozsah dat, s nimiţ příspěvek pracuje, je enormní. Přesto, pro účely této
práce lze vyzdvihnout celkem tři základní druhy informací, jeţ sice byly obecně akceptovány jiţ
dříve, ovšem k jejichţ dalšímu potvrzení a zpřesnění publikací příspěvku došlo.

externalit odlišuje; je globální ve svých příčinách i důsledcích, její dopady jsou stálé a vyvíjejí se po dlouhou dobu,
je zde nejistota, která zabraňuje přesnému vyčíslení ekonomických dopadů a konečně je zde váţná hrozba významné
a nevratné změny s nikoliv nevýznamným ekonomickým efektem. STERN, Nicholas. Stern Review: The Economics
of Climate Change. Cambridge : CUP, 2006. ISBN 0-521-70080-9. Dostupné také z WWW
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf.
31
GARDINER, Stephen M. Climate Justice. In DRYZEK, John S.; NORGAARD, Richard B.; SCHLOSBERG,
David (ed.). The Oxford Handbook of Climate Change and Society. New York : Oxford University Press, 2011. s.
309-322. ISBN 978-0-19-956660-0.
32
JAMIESON, Dale. The Nature of the Problem. In DRYZEK, John S.; NORGAARD, Richard B.;
SCHLOSBERG, David (ed.), op. cit., s. 38-54.
33
IPCC sám nevykonává ţádný výzkum nebo monitorování dat a parametrů vztahujících se ke změně klimatu per
se, ale pouze reviduje a vyhodnocuje nejrecentnější vědecké, technické a socio-ekonomické poznatky, které jsou
relevantní pro porozumění změně klimatu. Viz http://ipcc.ch/organization/organization.shtml#.UuvmeRB5PKM.
34
IPCC byl vytvořen v roce 1988 rezolucí Výkonné rady Světové meteorologické organizace (WMO) č. 4 (EC-XL)
a podřízen společné autoritě WMO a Programu OSN pro ţivotní prostředí (UNEP). Viz uznání IPCC jako
nespolehlivějšího zdroje informací o změně klimatu a jeho příčinách formou společného prohlášením národních
vědeckých institucí zemí jako je například Spojené království, Francie, Německo nebo Švédsko. [cit. 2014-08-03].
Dostupné z: http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2001/10029.pdf.
35
Rezoluce Valného shromáţdění OSN č. 43/53, op. cit.
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Je jisté (pravděpodobnost 100 %), ţe globální průměrná teplota zemského povrchu od konce 19.
století neustále roste36, je velmi pravděpodobné (pravděpodobnost 90 – 100 %), ţe více neţ
polovina takového pozorovaného nárůstu globální průměrné teploty zemského povrchu od druhé
poloviny 20. století je způsobena zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře37, a
extrémně pravděpodobné (pravděpodobnost 95 – 100 %), ţe dominantní příčinou takového
oteplování jsou lidské aktivity.38

1.4 Ekonomické souvislosti změny klimatu
Jak jiţ bylo zmíněno výše, na fenomén změny klimatu se dá nahlíţet i z hlediska ekonomického,
tedy, zjednodušeně řečeno, zabývat se otázkou, zda boj proti změně klimatu dává ekonomicky
smysl, zda nemalé prostředky (finanční, expertní, časové a další), které jsou dnes na boj proti
změně klimatu vynakládané, nejsou vynakládány zbytečně a eventuálně, zda lze v takovém
trendu pokračovat.
R. Mendelsohn zmiňuje existenci celkem tří základních důvodů, proč je tak obtíţné nalézt
odpověď na výše uvedenou otázku. Zaprvé, je velice sloţité porovnat náklady na zmírnění
(mitigation) změny klimatu s potenciální újmou, kterou můţe taková změna způsobit či jiţ
způsobila, a to s ohledem na skutečnost, ţe náklady na zmírnění změny klimatu je potřeba začít
vynakládat okamţitě, zatímco mnohé aspekty újmy způsobené změnou klimatu se objeví či
projeví aţ v daleké budoucnosti. Zadruhé, je velice obtíţné takovou újmu měřit, jelikoţ jako
lidstvo máme se změnou klimatu pouze minimální zkušenosti. A nakonec zatřetí, měření

36

―It is certain that Global Mean Surface Temperature has increased since the late 19th century. Each of the past
three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than all the previous decades in the instrumental
record, and the first decade of the 21st century has been the warmest. The globally averaged combined land and
ocean surface temperature data as calculated by a linear trend, show a warming of 0.85 [0.65 to 1.06] °C, over the
period 1880–2012, when multiple independently produced dataset exist, and about 0.72°C [0.49°C to 0.89°C] over
the period 1951–2012. The total increase between the average of the 1850–1900 period and the 2003– 2012 period
is 0.78 [0.72 to 0.85] °C and the total increase between the average of the 1850–1900 period and the reference
period for projections, 1986−2005, is 0.61 [0.55 to 0.67] °C, based on the single longest dataset available. For the
longest period when calculation of regional trends is sufficiently complete (1901–2012), almost the entire globe has
experienced surface warming.‖ STOCKER Thomas F.; QIN Dahe; PLATTNER Gian-Kasper et al. (ed.), op. cit., s.
161-162.
37
―More than half of the observed increase in global mean surface temperature (GMST) from 1951 to 2010 is very
likely due to the observed anthropogenic increase in greenhouse gas (GHG) concentrations.‖ STOCKER Thomas
F.; QIN Dahe; PLATTNER Gian-Kasper et al. (ed.), op. cit., s. 869.
38
―It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in GMST [Global
Mean Surface Temperature] from 1951 to 2010.‖ STOCKER Thomas F.; QIN Dahe; PLATTNER Gian-Kasper et
al. (ed.), op. cit., s. 869.
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jakékoliv újmy způsobené změnou klimatu je obtíţné také z toho důvodu, ţe újma můţe být
způsobena i těţko kvantifikovatelným netrţním sektorům jako je např. ekosystém.39
I přesto lze však nalézt poměrně značné mnoţství ekonomických studií zabývajících se
problematikou změny klimatu a jejích dopadů na ekonomiku jednotlivých států, a to jak z doby,
kdy se změna klimatu stávala jedním z ústředních témat na půdě mezinárodního společenství,40
tak i z doby poměrně nedávné.41 Výsledky vybraných ekonomických studií byly shrnuty také
v příspěvku 3. pracovní skupiny ke druhé hodnotící zprávě IPCC z roku 1995 Climate Change
1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change.42 Bylo tomu poprvé a zároveň
naposledy, kdy IPCC poskytla takto komplexní odhad ekonomických škod změny klimatu.
Jedním z nejkomplexnějších zástupců ekonomických studií se zcela jistě stala studie Sira
Nicholase Sterna Ekonomické aspekty změny klimatu, která byla vypracována na poţádání vlády
Velké Británie v roce 2006. Studie se stala jedním z relevantních podkladů orgánů Evropské unie
(EU) při formulování politiky a opatření v boji proti změně klimatu.43
Hlavní závěr studie je zřejmý; prospěch plynoucí z důrazných a včasných opatření proti změně
klimatu zdaleka převyšuje ekonomické náklady, jeţ vzniknou v budoucnosti, pokud taková
opatření činěna nebudou.44 Studie charakterizuje změnu klimatu jako „bezprecedentní výzvu― pro

39

MENDELSOHN, Robert. Economic Estimates of the Damages Caused by Climate Change. In DRYZEK, John S.;
NORGAARD, Richard B.; SCHLOSBERG, David (ed.). The Oxford Handbook of Climate Change and Society.
New York : Oxford University Press, 2011. s. 177-189. ISBN 978-0-19-956660-0.
40
Viz např. CLINE, William R. The Economics of Global Warming. 1. vyd. Washington, D.C. : Institute for
International Economics, 1992. ISBN 978-0-88132-132-6 nebo NORDHAUS, William D. To Slow or Not to Slow:
The Economics of the Greenhouse Effect. Economic Journal. 1991. roč. 101, č. 407, s. 920-937. Tyto studie se
zabývaly dopady změny klimatu výlučně na ekonomiku USA.
41
Viz např. LIPPERT, Christian; KRIMLY, Tatjana; AURBACHER, Joachim. A Ricardian analysis of the impact
of climate change on agriculture in Germany. Climatic Change. 2009. vol. 97, č. 3-4, s. 593-610. nebo WANG,
Jinxia.; MENDELSOHN, Robert et al. The Impact of Climate Change on China‘s Agriculture. Agricultural
Economics. 2009. vol. 40, č. 3, s. 323-337. Jak jiţ sám název napovídá, obě studie se zaměřují na dopady změny
klimatu na zemědělství, které je jako celek na změnu klimatu mimořádně citlivé.
42
BRUCE, James P.; HOESUNG, Lee; HAITES, Eric S. et al. (ed.). Climate Change 1995: Economic and Social
Dimensions of Climate Change : Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. New York : Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-56051-9.
Dostupné také z WWW: http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_III/ipcc_sar_wg_III_full_report.pdf.
43
Viz např. Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů ze dne 10. 1. 2007 Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia - Postup do roku 2020
a na další období. KOM (2007) 2.
44
„Souhrnně řečeno analýzy, které berou v potaz celý rozsah jak dopadů, tak možných výsledků – čili používají
základní ekonomii rizika – naznačují, že změna klimatu podle scénáře BAU povede k poklesu blahobytu o ekvivalent
snížení spotřeby na obyvatele o 5 až 20 %‖, přičemţ studie odhaduje, ţe „roční náklady na stabilizaci koncentrace
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ekonomii, jelikoţ se jedná o „historicky největší a nejrozsáhlejší selhání trhu―. Na zmírňování
změny klimatu – přijímání důrazných opatření ke sníţení emisí skleníkových plynů – pak studie
nahlíţí jako na investici, na náklady, které je třeba vynaloţit dnes a v průběhu několika příštích
desetiletí, a to s cílem zabránit riziku závaţnějších následků v budoucnosti. Pokud budou tyto
investice provedeny moudře, náklady budou zvládnutelné a celý proces přinese celou řadu
příleţitostí k růstu a rozvoji. Studie toto jednoduše shrnuje, kdyţ uvádí, ţe můţeme být „zelení―
a zároveň růst (we can be green and grow). Není tedy potřeba volit mezi odvrácením změny
klimatu a podporou růstu a rozvoje. Vzhledem k faktu, ţe změna klimatu jiţ probíhá, mají
zásadní význam také opatření, která pomohou lidem se takové změně přizpůsobit. Vztah
přizpůsobení se následkům změny klimatu a činění opatření k jejímu zmírnění, lze pak vyjádřit
tak, ţe čím méně nyní učiníme pro zmírnění změny klimatu, tím obtíţnější bude další
přizpůsobování se jí v budoucnosti.
Studie jednoznačně konstatuje, ţe je stále ještě čas zabránit nejhorším dopadům změny klimatu,
začnou-li se důrazná kolektivní opatření realizovat nyní45, přičemţ za nejzazší hodnotu, na které
je nezbytně nutné koncentraci skleníkových plynů stabilizovat a která je „spojena s významnými
riziky―, povaţuje 550 ppm Co2e46, u které existuje přinejmenším 77 % pravděpodobnost (moţná
aţ 99 % – podle pouţitého klimatického modelu), ţe dojde ke zvýšení celosvětové průměrné
teploty o více neţ 2°C oproti předindustriálnímu období.47 Takovéto zvýšení celosvětové
průměrné teploty je pak obecně spojováno s výraznou hrozbou nenávratného poškození
ţivotního prostředí.
Stanovení ceny uhlíku (tzv. carbon pricing), mimo jiné, skrze obchodování s ním pak Sternova
studie povaţuje za jednu ze tří základních sloţek politiky sniţování emisí skleníkových plynů a
zároveň spatřuje ve vstupu systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových

na hodnotě 500–550 ppm CO2e [odpovídající zhruba zvýšení celosvětové průměrné teploty o 2°C oproti
předindustriálnímu období]činí přibližně 1 % HDP do roku 2050 – což je značná, ale nikoli neúnosná výše―.
45
Oproti tomu, R. Mendelsohn se s odkazem na recentní ekonomické studie a jimi potvrzený závěr IPCC v
příspěvku 3. pracovní skupiny ke druhé hodnotící zprávě IPCC z roku 1995 Climate Change 1995: Economic and
Social Dimensions of Climate Change přiklání k názoru, ţe v blízké budoucnosti dává z ekonomického pohledu
smysl realizování pouze mírných opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Viz MENDELSOHN, Robert, op. cit.
46
Zjednodušeně řečeno tato hodnota koncentrace skleníkových plynů v atmosféře odpovídá počtu 550 molekul CO 2
na jeden milion molekul suchého vzduchu. Nedostatečné jednání v příštích 10–20 letech pak povede k tomu, ţe
stabilizace nebude moţná ani na hodnotě 550 ppm CO 2e.
47
Období mezi roky 1750 – 1850.
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plynů v EU (EU ETS) do jeho třetí etapy příleţitost k tomu, aby tento systém ovlivnil budoucí
celosvětové trhy s emisemi a stal se jejich základem.
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2. Mezinárodní právní rámec upravující problematiku změny
klimatu
2.1 UNFCCC
UNFCCC je mezinárodní úmluva vytvářející základní právní rámec pro činění opatření v boji
proti změně klimatu na úrovni mezinárodního společenství.
Konečným cílem UNFCCC a jakýchkoli jiných právních dokumentů s ní souvisejících je
„dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila
předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému. Této
úrovně by mělo být dosaženo v takovém časovém období, které umožní ekosystémům, aby se
přirozenou cestou přizpůsobily změně klimatu, přičemž by nebyla ohrožena produkce potravin, a
hospodářskému rozvoji, aby mohl pokračovat udržitelným způsobem.―
Dosaţení základního cíle dle čl. 2 UNFCCC bylo později na úrovni EU i na úrovni
mezinárodního společenství vyjádřeno jako zabránění zvýšení celosvětové průměrné teploty o
více neţ 2°C oproti předindustriálnímu období.48
Jednou z nejzákladnějších povinností vyplývající pro rozvinuté země byla povinnost rozvinutých
zemí navrátit, ať jiţ jednotlivě nebo společně, mnoţství jimi vypouštěných antropogenních emisí
skleníkových plynů na úroveň roku 1990, a to do konce roku 2000.49
Je však třeba dodat, ţe i přes značnou vágnost závazků stanovených v UNFCCC, vytvořila tato
úmluva základní institucionální rámec, včetně definování relevantních principů,50 jeţ mohl být
v budoucnu vyuţit pro činění dalších opatření v boji proti změně klimatu. Právě vágnost závazků
uvedených v UNFCCC byla příčinou proč na přelomu března a dubna roku 1995 na historicky
vůbec první konferenci smluvních stran UNFCCC v Berlíně započalo nové kolo vyjednávání o
48

Viz GEDEN, O. Modifying the 2°C Target : Climate Policy Objectives in the Contested Terrain of Scientific
Policy Advice, Political Preferences, and Rising Emissions, [online]. s. 7 a 8 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z:
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP05_gdn.pdf.
49
Spojení čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) UNFCCC. Je ovšem potřeba dodat, ţe ne všechny smluvní strany UNFCCC
zastávaly tento výklad, např. USA.
50
Zejména jiţ výše uvedený princip společných, i kdyţ rozdílných odpovědností (čl. 3 odst. 1 UNFCCC), dále např.
speciálních potřeb rozvojových států (čl. 3 odst. 3 UNFCCC), princip mezigenerační spravedlnosti (čl. 3 odst. 1
UNFCCC) nebo princip předběţné opatrnosti (čl. 3 odst. 3 UNFCCC), na kterém byla celá UNFCCC vystavena,
jelikoţ k jejímu přijetí došlo v době, kdy vědecké poznatky o změně klimatu a jejích důsledcích nebyly tak
komplexní a přesvědčivé jako je tomu dnes.
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přijetí přísnějších a zejména konkrétnějších redukčních závazků ze strany rozvinutých států (tzv.
Berlínský mandát).
Tento vývoj vyvrcholil v přijetí Kjótského protokolu na třetí konferenci členských států konané
v prosinci roku 1997 v japonském Kjótu.51

2.2 Kjótský protokol
Jak jiţ bylo zmíněno výše, účelem Kjótského protokolu bylo zesílení a zkonkretizování závazků
zakotvených v UNFCCC (zejména v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) UNFCCC). Toto zesílení bylo
učiněno formou pevně stanoveného rozvrhu, podle něhoţ byly smluvní strany uvedené v příloze
I UNFCCC povinny „zajistit, jednotlivě nebo společně, aby jejich úhrnné antropogenní emise
skleníkových plynů uvedených v příloze A [Kjótského protokolu], vyjádřené v ekvivalentu oxidu
uhličitého,52 nepřekročily [jim] přidělená množství, vypočtená podle jejich kvantifikovaných
závazků na omezení a snížení emisí uvedených v příloze B [Kjótského protokolu].― Společným
cílem pak bylo sníţit v kontrolním období 2008-2012 celkové emise příslušných skleníkových
plynů nejméně o 5 procent vzhledem k úrovni emisí z roku 1990.53 Kaţdá smluvní strana
uvedená v příloze I UNFCCC nadto byla povinna učinit do roku 2005 prokazatelný pokrok v
plnění svých závazků dle Kjótského protokolu.54
Závazky jednotlivých smluvních stran podle přílohy B Kjótského protokolu se značně lišily, od
států jako Island nebo Austrálie, jimţ bylo umoţněno zvýšit mnoţství jimi vypouštěným emisí
oproti hodnotám z roku 1990 (o 10% a 8%) po členské státy EU, které byly naopak nuceny sníţit
své emise příslušných skleníkových plynů o 8%.
I přes značný úspěch týkající se schopnosti mezinárodního společenství dosáhnout koncensu
ohledně podoby Kjótského protokolu, a zejména ohledně výše redukčních závazků jednotlivých
smluvních stran, vychází do popředí ještě další dva základní elementy Kjótského protokolu, které
jsou pro jeho charakterizaci přímo nepostradatelné a které měly významný vliv na budoucí vývoj
politiky EU v oblasti změny klimatu.

51

Přijetí protokolu předvídal čl. 17 UNFCCC.
Jmenovitě šlo o oxid uhličitý (CO2), Metan (CH4), oxid dusný (N2O), částečně fluorované uhlovodíky (HFC),
zcela fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6).
53
Kjótský protokol, čl. 3 odst. 1.
54
Kjótský protokol, čl. 3 odst. 2.
52
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Prvním a zároveň nejinovativnějším elementem Kjótského protokolu je vyuţití celkem třech tzv.
flexibilních mechanismů, známých také jako Kjótské mechanismy.55 Účelem těchto mechanismů
bylo různými způsoby pomoci ke splnění příslušných redukčních závazků, a to co
nejefektivnějším (ekonomickým) způsobem – ekonomicky méně náročné redukce skleníkových
plynů financované v jednom státě, by se započítávaly oproti redukčním cílům státu, odkud by
toto financování pocházelo. Logika tohoto postupu tkví ve skutečnosti, ţe náklady na sníţení
znečištění budou standardně vyšší v případě státu s rozvinutým a vysoce efektivním
hospodářstvím neţ ve státě rozvojovém, na jehoţ území nedochází k vyuţívání tolik palivově
efektivních technologií. To vše s ohledem na fakt, ţe sníţení mnoţství emisí skleníkových plynů
má pozitivní efekt, ať jiţ je činěno kdekoliv. Tento přístup zároveň přináší poţadovaný transfer
zdrojů a technologií do méně rozvitých částí světa a zároveň podporuje politiku udrţitelného
rozvoje.56 Následná precizace pravidel nezbytných pro implementaci Kjótského protokolu včetně
flexibilních mechanismů byla později formálně zakotvena v tzv. Bonnských a Marrákešských
dohodách.
Druhým elementem pak byla moţností dle čl. 4 Kjótského protokolu, aby smluvní strany, pokud
se tak rozhodnou, splnily příslušné redukční závazky stanovené Kjótským protokolem společně.
K zakotvení tohoto ustanovení došlo na popud EU a členské státy byly také jediné, které toto
ustanovení vyuţily (viz dále podkapitola o tzv. burden-sharingu). Ustanovení čl. 4 odst. 5
Kjótského protokolu pak stanoví, ţe „v případě, že smluvní strany takové dohody nedosáhnou
celkové jim stanovené úrovně snížení emisí, nese každá strana této dohody odpovědnost za svou
vlastní úroveň emisí uvedenou v dohodě.―

55

Flexibilními mechanismy jsou 1) společně zavaděná opatření (Joint Implementation, JI) – čl. 6 Kjótského
protokolu – moţnost kterékoliv smluvní strany uvedené v příloze I UNFCCC za určitých podmínek (zejména
důsledná verifikace) převést na jinou takovou smluvní stranu nebo od jiné takové smluvní strany získat jednotky
sníţení emisí (ERU), které jsou výsledkem projektů zaměřených na sniţování antropogenních emisí skleníkových
plynů ze zdrojů nebo na posilování jejich antropogenního sníţení pomocí propadů v kterémkoli hospodářském
odvětví, 2) mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM) - čl. 12 Kjótského protokolu –
jedná se o obměnu JI ovšem s tím rozdílem, ţe v tomto případě je zde moţnost smluvních stran uvedených v příloze
I UNFCCC získat ověřená sníţení emisí (CER) projektovými činnostmi prováděnými pouze na území smluvních
stran neuvedených v příloze I UNFCCC, a 3) obchodování s emisemi (Emission Trading, ET) - čl. 17 Kjótského
protokolu – moţnost vzájemného obchodování smluvních stran uvedených v příloze B Kjótského protokolu s tzv.
jednotkami přiděleného mnoţství (Assigned Amount Unit (AAU)).
56
FREESTONE, D. The International Climate Change Legal and Institutional Framework: An Overview. In
FREESTONE, David; STRECK, Charlotte (ed.). Legal Aspects of Carbon Trading : Kyoto, Copenhagen and
Beyond. New York : Oxford University Press, 2009. s. 12 a 13. ISBN 978-0-19-956593-1.
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3. Ekonomické nástroje versus administrativně-právní nástroje
ochrany životního prostředí
Téměř kaţdá environmentální politika se sestává, ať jiţ implicitně nebo explicitně, ze dvou
základních komponentů: identifikace konečného cíle (např. stupeň kvality ovzduší) a prostředků
(nástrojů), jimiţ toho cíle (ochrany ţivotního prostředí) dosáhnout.57 Teorií jsou tradičně
vyčleňovány dvě nejvýznamnější skupiny těchto nástrojů ochrany ţivotního prostředí; nástroje
ekonomické (market-based (policy) instruments) a nástroje administrativní či administrativněprávní (command-and-control instruments).58
Administrativně-právní nástroje, označované také jako „tradiční― či „konvenční―59 tvoří systém,
jehoţ podstatou je stanovování příkazů a zákazů adresovaných subjektům práva. Dodrţování
těchto příkazů a zákazů je pak podrobeno kontrole ze strany státu nebo jeho orgánů a v případě
porušování je ţádoucí chování státem resp. jeho orgány vynucováno. Charakteristický je tento
systém ochrany ţivotního prostředí tím, ţe znečišťovatelé jsou postaveni do situace, kdy mají
dánu pouze jednu moţnost, jak se chovat.60
Naproti tomu, působení ekonomických nástrojů ochrany ţivotního prostředí (jako typických
představitelů nepřímé regulace) je zaloţeno na nepřímém uplatňování vlivu státu na chování
regulovaných subjektů, na poskytnutí moţnosti volby danému subjektu práva, jakým způsobem
se bude chovat. Nepřímá regulace usiluje o dosaţení souladu mezi primárním zájmem
regulovaných subjektů (zájmem ekonomickým), a primárním zájmem společnost (zájmem

57

STAVINS, Robert N. Market based environmental policies [online]. 1998 [cit. 2014-05-03], s. 1. Dostupné z:
http://www.hks.harvard.edu/fs/rstavins/Papers/Market-Based_Envir._Policies.pdf
58
Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí lze povaţovat za hlavní či typické zástupce nepřímé regulace
ochrany ţivotního prostředí, zatímco administrativně-právní nástroje za hlavní či typické zástupce regulace přímé.
Mimo tyto dva základní typy regulace ochrany ţivotního prostředí bývá ještě zmiňována regulace dobrovolná jako
historicky nejmladší typ regulace. Viz SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního
prostředí. Praha, 2000. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva ţivotního prostředí,
s. 9 a 10.
59
Aplikace administrativně-právních nástrojů v oblasti ochrany ţivotního prostředí nejen historicky předchází
aplikaci nástrojů ekonomických, ale v současné době nad ní také stále převládá.
60
SOBOTKA, Michal, op. cit., s. 30 a 32. Typickým příkladem tohoto přístupu k ochraně ţivotního prostředí
v moderní podobě je směrnice IPPC, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu
2010 o průmyslových emisích, Úř. věst. L 334, 10. prosince 2010, která zcela nahradila původní směrnici
Evropského parlamentu a Rady č. 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění,
Úř. věst. L 24/8, 29. ledna 2008. Tato směrnice nahradila původní směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o
integrované prevenci a omezování znečištění, Úř. věst. L 257, 10. října 1996.
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ekologickým - zájmem na ochraně ţivotního prostředí). Tento případ nastane, kdyţ ekologicky
vhodnější chování bude současně atraktivnější i z ekonomického hlediska (win-win solution). 61
Základní funkcí ekonomických nástrojů je eliminovat selhání trţního mechanismu, které
způsobuje, ţe v reálných podmínkách je výrazná většina škodlivých činností ekonomicky
výhodnější neţ jejich ekologičtější varianta, a vytvořit tak situaci, kdy rozhodnutí jednotlivých
aktérů budou nejen v souladu s jejich individuálními zájmy, ale i s celospolečenským zájmem na
ochraně ţivotního prostředí.62 Jako další funkce ekonomických nástrojů se uvádějí funkce
motivační (stimulační), internalizační, fiskální a kompenzační.63
Definice64 ekonomických nástrojů ochrany ţivotního prostředí tak tkví ve faktu, ţe regulace,
která je jejich pomocí prováděna, ovlivňuje či stimuluje chování regulovaných subjektů skrze
trţní signály a nikoliv skrze explicitní příkazy či zákazy týkající se úrovní či způsobů
znečišťování apod. Jedná se o fundamentální rozdíl oproti klasickým administrativně-právním
nástrojům, jeţ umoţňují s ohledem na způsob dosaţení daného cíle relativně malou flexibilitu.65
Analýza výhod a nevýhod či rozdílů mezi těmito dvěma základními přístupy66 k ochraně
ţivotního prostředí je předmětem značného mnoţství odborné literatury. Je však třeba uvést, ţe
ţádný univerzálně pouţitelný nástroj k řešení všech environmentálním problémů nalézt nelze.67
Ţádný z nástrojů určených k ochraně ţivotního prostředí, spadající ať uţ do té či oné z výše
uvedených skupin, nemůţe být sám o sobě takovým řešením. Výběr nejlepšího nástroje v dané
konkrétní situaci záleţí na charakteristice příslušného environmentálního problému a dále
sociálním, politickém a ekonomickém kontextu.
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Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí, pokud řádně fungují a dochází tak k výše uvedenému
souladnému stavu, bývají někdy v tomto smyslu označovány také jako „harnessing market forces―. Viz STAVINS,
Robert N., op. cit., s. 1.
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DAMOHORSKÝ, Milan et al., op. cit., s. 42 aţ 44.
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Pro lehce odlišné vymezení funkcí ekonomických nástrojů viz DIENSTBIER, Filip. Ekonomické nástroje ochrany
životního prostředí - otázky právní [online]. 2006 [cit. 2014-05-03]. Disertační práce. Masarykova univerzita,
Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Pekárek, s. 19-22. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/6045/pravf_d/.
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Pro obecné vymezení kategorie ekonomických nástrojů DIENSTBIER, Filip , op. cit., s.15 aţ 18. Autor se
v uvedené části své práce zabývá zejména problematikou definice ekonomických nástrojů a jejím řešením, a to
pomocí dvou základních přístupů: uţšího vymezení ekonomických nástrojů (v souladu s tradičními definicemi)
anebo naopak širšího vymezení (s nutným rozšířením definice na obecnější úroveň).
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K názvu ekonomických nástrojů se pak někdy přidává přívlastek „flexibilní―.
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Vyuţívání ekonomických nástrojů v oblasti ochrany ţivotního prostředí bývá někdy také označováno jako tzv.
ecomomic-incentive approach.
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Lze pouţít trefné anglické vyjádření - there are no ―one-size-ﬁts-all‖ answers.
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Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí tak nabízejí oproti klasickým administrativněprávním nástrojům 2 zásadní výhody, a to ekonomickou efektivnost (cost effectivness) a dále
stimulují inovaci a rozšiřování technologií.68 K obdobným závěrům docházejí ve svých pracích i
jiní i autoři.69
Niţší ekonomická efektivnost u administrativně-právních nástrojů je zapříčiněna zejména tím,
ţe, tyto nástroje ochrany ţivotního prostředí mají v obecné rovině sklon skrze uniformní emisní
standardy70 nutit jednotlivé subjekty nést stejnou část břemene omezení znečištění, a to bez
ohledu na jejich individuální relativní náklady, jeţ jsou k tomu z jejich strany zapotřebí. Takové
řešení pak typicky vyţaduje celospolečensky vyšší náklady, jelikoţ nutí některé ze subjektů
k pouţití neúměrně nákladných prostředků ke sníţení znečištění na poţadovanou uniformní
úroveň.
Oproti tomu ekonomické nástroje, pokud správně navrţeny a implementovány, umoţňují
dosáhnout poţadovaného sníţení úrovně znečištění při vynaloţení nejniţších moţných
celkových (celospolečenských) nákladů, a to tím způsobem, ţe poskytují motivaci k největším
redukcím znečištění právě u těch subjektů, které takovýchto redukcí mohou dosáhnout při
vynaloţení nejniţších nákladů. Nedochází zde tak k vyrovnávání úrovně znečišťování mezi
jednotlivými subjekty jako u uniformních emisních standardů, ale k vyrovnávání tzv. mezních
nákladů (marginal reduction (abatement) costs) jednotlivých subjektů na sníţení úrovně
znečištění. Dokud není dosaţeno takového vyrovnání napříč všemi zdroji znečištění, lze prostou
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STAVINS, Robert N., op. cit., s. 2.
Např. Analýza Winstona Harringtona and Richarda D. Morgensterna Economic Incentives versus Command and
Control: What’s the best approach for solving environmental problems? z roku 2004 porovnávající fungování a
výsledky dvou výše zmíněných přístupů k ochraně ţivotního prostředí. Metodologie analýzy je poměrně zajímavá,
její základ tvoří 12 případových studií zabývajících se celkem 6 environmentálními problémy (vţdy dvě případové
studie pro kaţdý environmentální problém), kterými se v minulosti musely zabývat USA a vybrané evropské země
(např. průmyslové zněčištění vody nebo olovnatý benzín). Tyto případové studie jsou poté analyzovány z hlediska 5
hypotéz, které jsou s oběma druhy přístupů k ochraně ţivotního prostředí často spojovány. Mimo hypotéz
přisuzujících ekonomickým nástrojům větší ekonomickou efektivnost a dále schopnost stimulovat technologickou
inovaci se autoři zaměřili také na následující hypotézy: 1) administrativně-právní nástroje jsou schopné rychleji a s
větší jistotou dosáhnout svých cílů, 2) ze strany regulovaných subjektů (firms) dojde spíše k odmítnutí
ekonomických nástrojů (přestoţe jsou více efektivní), a to ze strachu z nárůstu nákladů, 3) administrativně-právní
nástroje s sebou nesou vyšší administrativní náklady. HARRINGTON, Winstona; MORGENSTERN, Richard D.
Economic Incentives versus Command and Control: What’s the best approach for solving environmental problems?
Dostupné také z WWW: http://www.rff.org/rff/Documents/RFF_Resources_152_ecoincentives.pdf.
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Nejvíce převaţujícími formami takovýchto standardů jsou tzv. technology-based stardards a performance-based
standards.
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relokací břemene omezení znečištění dosáhnout stejného sníţení úrovně znečištění za vynaloţení
niţších nákladů.71
Kategorizaci ekonomických nástrojů lze provést různými způsoby, a to v závislosti na volbě
relevantního kategorizačního znaku, např. podle působení na regulovaný subjekt na nástroje
pozitivní a negativní, podle jejich (zpravidla primární) funkce na nástroje motivační,
kompenzační apod., podle oblasti uţití lze pak rozlišovat nástroje ochrany ovzduší, vod, přírody
a krajiny, atd. Obvyklé a s ohledem na téma této práce také vhodné je členění podle formy těchto
nástrojů.72 Ze strany různých autorů tak dochází k různému vymezení systému ekonomických
nástrojů ochrany ţivotního prostředí.73
I přes výše uvedené rozdíly ekonomických a administrativně-právních nástrojů ochrany
ţivotního prostředí nelze konstatovat, ţe by v jednotlivých oblastech právní regulace docházelo
k výlučnému pouţití těch či oněch nástrojů. Ekonomické nástroje, jako historicky mladší metoda
regulace, je pak třeba chápat jako doplněk a nikoliv jako substitut v praxi jiţ fungujících a po
dlouhá léta zavedených administrativně-právních nástrojů, navíc podpořených efektivní státní
kontrolou, vynucováním příslušných povinností a systémem vysokých sankcí. Jsou to pak
zejména „nové oblasti― ochrany ţivotního prostředí, jako je např. změna klimatu, a dále oblasti,
ve kterých se regulace pomocí administrativně-právních nástrojů ukázala jako nedostatečná, kde
ekonomické nástroje nacházejí největší uplatnění. Většina ekonomických nástrojů ochrany
ţivotního prostředí zakládá svůj úspěch na jiţ existujícím a fungujícím regulatorním rámci. Tak
je tomu i v případě emisního obchodování, které je v praxi často vystaveno na základě jiţ
existujícího „povolovacího reţimu― (permitting regime), a lze ho tudíţ popsat jako tzv. command
and control plus instrument, zejména pak vzhledem k silnému veřejnoprávnímu dohledu ve
vztahu k monitorování a vykazování emisí. Skutečná hodnota ekonomických nástrojů pak
spočívá nikoliv v jejich nahrazení jiţ existujících administrativně-právních nástrojů, ale v jejich
71

Lze pouze stručně doplnit, ţe i administrativně-právní nástroje mají potenciál k vysoké ekonomické efektivitě, a
to za podmínky, ţe dojde k jakési individualizaci standardů pro jednotlivé zdroje znečištění a následné zpětné vazbě
ohledně nákladů, jeţ regulované subjekty vynaloţily na jejich splnění. Takovéto informace je však velmi náročné
pro státy či jejich příslušné orgány získávat. Naproti tomu, ekonomické nástroje umoţňují ekonomicky efektivní
alokaci břemene omezení znečištění mezi jednotlivými zdroji bez nutnosti takovéto zpětné vazby, resp.
centralizovaného získávání informací. Viz STAVINS, Robert N., op. cit., s. 3.
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DIENSTBIER, Filip., op. cit., s. 23 a 24.
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R. Stavins rozděluje ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí do celkem 4 základních kategorií: 1)
pollution charges, 2) tradable permits, 3) market barrier reductions a 4) government subsidy reductions. Viz
STAVINS, Robert N., op. cit., s. 4.
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doplnění původních nástrojů prvky flexibility, ekonomické efektivnosti a stimulace
k technologickému vývoji.74

3.1 Emisní obchodování (obchodovatelná emisní povolení)
Jedním z široce uváděných a v dnešní době stále více vyuţívaných druhů ekonomických nástrojů
ochrany ţivotního prostředí jsou systémy emisního obchodování, nazývané také jako systémy
obchodovatelných emisních povolení.75
Jak jiţ plyne z výše uvedeného, terminologie týkající se emisního obchodování je poněkud
nejednotná a ne zcela přesná. Výchozí hledisko pro takovou terminologii poskytuje příslušná
odborná literatura zpracovávaná v anglickém jazyce, která jako obecné označení pro tento
nástroj ochrany ţivotního prostředí nejčastěji pouţívá výrazy tradable permits (obchodovatelná
(emisní) povolení) či emission trading (emisní obchodování).76 Výraz tradable permits je však
vyuţíván i v obecnějším smyslu pro označení systémů pro obchodování s nejrůznějšími
převoditelnými právy, např. v oblasti rybolovu nebo zásobování vodou.77 V rámci české
terminologie se pak nejčastěji pouţívají překlady těchto označení, tzn. obchodovatelná (emisní)
povolení či emisní obchodování.78
Předmětem obchodování v daném případě však nejsou ani „emise― jako ani „povolení― jako
správní akt,79 nýbrţ subjektivní veřejné právo, plynoucí buď z takového správního aktu nebo
přímo ze zákona, vypustit příslušné mnoţství regulované látky (např. emisí CO2) do ovzduší.
Jako ekonomický nástroj tak lze chápat jedině systém obchodování (trh) s veřejnoprávními
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LEFEVERE, Jürgen. Part II: The Eu Greenhouse Gas Emission Allowance Trading Scheme. In: YAMIN,
Farhana. Climate change and carbon markets: a handbook of emission reduction mechanisms. Sterling, VA:
Earthscan, 2005. ISBN 1844071634, s. 85. Pojem povolovací reţim pouţívá J. Lefevre, i řada dalších autorů, jako
prvek, skrze který je typicky funguje legislativa týkající se administrativně-právních nástrojů.
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Tento druh ekonomických nástrojů ochrany ţivotního prostředí bývá často porovnáván s jiným široce uváděným
druhem, a to ekologickými daněmi a poplatky. Viz BAUMERT, K.. Carbon Taxes vs. Emissions Trading. 1998. [cit.
2014-08-03] Dostupné z: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/216/45883.html
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Viz STAVINS, R., op. cit. s. 4 a 6, pro výraz tradable permits a LEFEVERE, J., op. cit. s. 86, pro výraz
emissions trading.
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Např. DAMOHORSKÝ, M. et al, op. cit, v případě označení obchodovatelných (emisních povolení),
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něm specifikovanou činnost za splnění příslušných hmotněprávních předpokladů. HENDRYCH, Dušan. Správní
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oprávněními (emisními právy).80 V případě EU ETS je za předmět obchodování v čl. 3 písm. a)
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů ve Společenství (směrnice EU ETS)81 výslovně označena tzv. povolenka,
která je pak legislativně výslovně odlišena od neobchodovatelného povolení k vypouštění emisí
skleníkových plynů (čl. 3 písm. d) směrnice EU ETS). Tato kapitola bude respektovat zaběhnutou
terminologii, pokud půjde obecné otázky systémů emisního obchodování, v případě EU ETS pak
bude dodrţována specifická terminologie stanovená směrnicí EU ETS.
Ačkoliv existuje několik přístupů k tomu, jak vystavit architekturu konkrétního systému
emisního obchodování (jak bude podrobněji popsáno níţe), základem je vţdy stejný koncept, a
to stanovení konkrétního emisního cíle kaţdému ze subjektů, který je účasten na emisním
obchodování; můţe se jednat o hodnotu fixní či hodnotu odvozenou od výkonu zdroje. Stanovení
příslušného cíle nečiní v naprosté většině případů trh sám, nýbrţ příslušný stát či regulátor svým
rozhodnutím.82 Jestliţe si provozovatel zdroje znečištění vede lépe, neţ činí hodnota jemu
stanoveného cíle, tedy mnoţství jím vypuštěného mnoţství emisí regulované látky je niţší neţ
tato hodnota, pak má moţnost prodat na trhu jím získaný „přebytek― mu přidělených emisních
práv jiným subjektům a získat tak za ně finanční prostředky. Jestliţe si naopak provozovatel
povede hůře, bude nucen si na trhu potřebná emisní práva dokoupit, a to většinou pod hrozbou
sankce. Rozhodnutí provozovatele o mnoţství jím vypouštěných emisí, event. zavádění nových
„čistších― technologií bude zaloţeno na porovnání aktuální trţní ceny emisních práv a výše
mezních nákladů potřebných pro sníţení (omezení) úrovně znečištění na příslušnou úroveň.
Pokud je trţní cena emisních práv vyšší, neţ jsou jeho mezní náklady, pak se provozovateli
vyplatí sníţit mnoţství jím vypouštěných emisí např. investicí do šetrnějších technologií a
eventuální přebytek emisních prodat na trhu. V opačném případě se provozovateli vyplatí
mnoţství vypouštěných emisí nesniţovat či dokonce jej zvýšit a potřebná emisní práva si na trhu
dokoupit. Dochází tak k situaci, kdy provádění opatření pro sníţení či omezení znečisťování je
lokalizováno do toho sektoru či u toho provozovatele, jehoţ mezní náklady na provádění
takových opatření jsou nejniţší. Výsledkem dobře fungujícího reţimu emisního obchodování je
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DIENSTBIER, F., op, cit., s. 46.
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pak ochrana ţivotního prostředí při minimálních individuálních i společenských nákladech,
v případě reţimu s absolutním cílem (o němţ bude pojednáno níţe) navíc při předem určené
celkové úrovni znečištění ţivotního prostředí.83 Pro řádné fungování reţimu emisního
obchodování a zajištění co moţná největších úspor celkových vynaloţených nákladů je ovšem
zároveň nutná existence dostatečného počtu kupujících a prodávajících vytvářejících dostatečně
silné trţní prostředí a dále efektivního a robustního systému zajišťujícího dodrţování pravidel
takového reţimu a jejich vynucování (compliance and enforcement).
Vhodnost pouţití emisního obchodování jako nástroje ochrany ţivotního prostředí lze nahlíţet i
skrze optiku jím regulovaných látek. Tyto se tradičně dělí na (znečišťující) látky lokální,
zůstávající po vypuštění na daném místě (např. SO2), a (znečišťující) látky globální či
celoplošné, které mají stejný dopad na ţivotní prostředí bez ohledu na konkrétní místo, kde
k jejich vypouštění dochází (např. CO2).84
Jak plyne z výše uvedeného, při aplikaci emisního obchodování nemá jiţ regulátor po úvodní
alokaci obchodovatelných emisních práv kontrolu nad geografickým rozmístěním vypouštění
příslušným emisí. Pokud pak není systém emisního obchodování, jehoţ fungování je zaloţeno na
čistě trních mechanismech, doplněn jistými pojistkami, mohou se v případě lokálních
znečišťujících látek tvořit tzv hot spots, tedy oblasti, na nichţ dochází ke značnému
koncentrování znečišťujících látek a tedy i rapidnímu zhoršení kvality místního ovzduší. Těmto
následkům lze zabránit několika způsoby, např. přijetím omezení ohledně dokupování dalších
emisních práv, omezením moţnosti „půjčovat― si teprve v budoucnu přidělená emisní práva
(borrowing) či omezení moţnosti nevyuţitá emisní práva ukládat na pozdější období (banking).85
Z důvodu nemoţnosti následného ovlivnění případného hromadění příslušných znečišťujících
látek ze strany regulátora na jednom místě (bráno čistě v rámci systému emisního obchodování
bez ohledu na příslušné pojistky) se tak systém emisního obchodování zdá vhodný především
pro regulaci celoplošných znečišťujících. Ovšem jak se jiţ prokázalo v praxi, emisní
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DIENSTBIER, F., op, cit., s. 48.
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HEINDL, P. a LÖSCHEL, A., op. cit., a BARON, R. a COLOMBIER, M., op. cit, s. 155.
84

27

obchodování lze s úspěchem vyuţít pro rovněţ i pro lokální znečišťující látky jako je např.
SO2.86
Bylo tedy nutné, aby se s problémem lokálního znečištění zabýval při svém vzniku i EU ETS.
Značnou výhodou pro řešení tohoto problému v případě EU ETS jako trţního systému, byla
existence jiţ zavedených administrativně-právních nástrojů ochrany ţivotního prostředí, zejména
pak systému integrované prevence a omezovaní znečištění. Problém lokální znečištění tak i
nadále stále zůstával řešen v rámci směrnice IPPC, resp. směrnice 2010/75/EU o průmyslových
emisích, která odpovídající úpravu obsaţenou směrnici IPPC přejala (a zároveň pozmněnila –
tzv. recast).
Do směrnice EU ETS byl tak zařazen čl. 26, jeţ má za úkol adresovat eventuální problém
lokálního znečišťujícího efektu některých skleníkových plynů. Příslušný článek pozměňuje
směrnici IPPC (čl. 9 odst. 3) v tom smyslu, ţe předem vylučuje stanovování mezní hodnoty
přímých emisí skleníkových plynů zahrnutých do systému EU ETS v integrovaném povolení,
„ledaže je to nezbytné pro zajištění toho, že se nezpůsobí žádné podstatné místní znečistění
životního prostředí.―87. Směrnice o průmyslových emisích tak dává příslušným orgánům
moţnost stanovit v rámci integrovaného povolení mezní hodnoty emisí pro přímé emise
skleníkových plynů zahrnutých do EU ETS, jestliţe je to nutné pro zajištění ochrany před
způsobením podstatného místního znečistění ţivotního prostředí. V takovém případě je pak
zařízení stále schopno participovat na emisním obchodování, ovšem nemůţe jiţ zvýšit své emise
nad úroveň uvedenou v integrovaném povolení dle směrnice o průmyslových emisích, a to
nehledě na mnoţství jím drţených povolenek.88 O některých dalších aspektech vztahu směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích, resp. směrnice IPPC a směrnice EU ETS bude pojednáno
níţe.
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CONVERY, F. Issues in Emissions Trading — an Introduction. Environmental Institute, 2003, [cit. 2014-08-03]
s. 9. Dostupné z: http://www.ucd.ie/t4cms/pb-et-01.pdf. Tzv. Acid Rain Program uvedený jako první systém
emisního obchodování svého druhu na území Spojených států amerických. Spuštění tohoto sytému bylo umoţněno
změnou tzv. Clean Air act provedenou v roce 1990. K samotnému spuštění systému došlo v roce 1995. Program
zaznamenal značný úspěch. Jiţ v roce 2002 klesla koncentrace SO2 v ovzduší oproti roku 1980 o celých 41%. Viz
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Cap and Trade: Acid Rain Program Results,
[cit. 2014-08-03]. Dostupné z: http://www.epa.gov/capandtrade/documents/ctresults.pdf.
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Toto ustanovení bylo obdobně promítnuto také do čl. 9 odst. 1 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
88
DIRECTORATE-GENERAL, ENVIRONMENT, Non-paper on synergies between the EC emissions trading
proposal (COM(2001)581) and the IPPC Directive. 2002, [cit. 2014-08-03]. s. 3. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/clima/policies/EU ETS/docs/non-paper_ippc_and_et_en.pdf.
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Koncepce emisního obchodování zahrnuje několik základních prvků. V odborné literatuře se
tradičně vydělují čtyři tyto základní prvky, jejichţ adresování a úprava je nezbytná pro spuštění a
řádné fungování systému emisního obchodování. Způsob, jakým dojde v konkrétním případě
k úpravě zejména prvních tří z níţe uvedených prvků, je pak také určována podoba příslušného
systému emisního obchodování a spolu se základním rámcem práv a povinností subjektů
zúčastněných na tomto systému. Těmito základními prvky emisního obchodování jsou 1) otázka,
zda bude příslušný systém emisního obchodování koncipován jako systém s tzv. absolutním či
relativním cílem, 2) oblast působnosti systému emisního obchodování, 3) způsob alokace
emisních práv, a konečně 4) dodrţování a vynucování závazků subjektů zúčastněných na
emisním obchodování (compliance and enforcement). S ohledem na architekturu EU ETS pak
ještě přidat další základní prvek, jeţ je v tomto konkrétním případě mimořádně důleţitý, a to
otázka centralizace, resp. decentralizace EU ETS.
O jednotlivých variantách některých základních prvků a dále o jejich konkrétní volbě v případě
EU ETS bude pojednáno v následujících kapitolách zabývajících se vznikem a vývojem ETS.

3.2 Emisní povolení a povolenky v EU ETS
Směrnice EU ETS nově stanovila povinnost členských států zajistit, aby ţádnému zařízení
nebylo umoţněno provozovat činnosti uvedené v příloze I Směrnice EU ETS a vypouštět tak
skleníkové plyny zde uvedené, dokud provozovateli nebylo uděleno povolení k takovýmto
činnostem příslušným orgánem členského státu.89
Povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů podle čl. 4 směrnice EU ETS je tak správní akt
vydaný příslušným orgánem členského státu, které umoţňuje provozovateli vypouštět
specifikované skleníkové plyny z části či celého jednoho nebo více zařízení za podmínky, ţe
příslušný orgán členského státu je přesvědčen, ţe provozovatel je schopen emise monitorovat a
podávat o nich zprávy.90
Na povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů je proto třeba nahlíţet jako na určitý
veřejnoprávní autorizační úkon či licenci, která je vydána formou správního aktu a je spojena

89
90

Směrnice EU ETS, čl. 4.
Směrnice EU ETS, čl. 6 odst. 1.
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s jedním či vícero konkrétními zařízeními.91 Nejedná se tudíţ o obchodovatelnou komoditu jako
v případě emisních povolenek.92
Ţádost o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů podaná u příslušného orgánu musí
obsahovat popis a) zařízení a jeho činností včetně pouţívané technologie, b) surovin a
pomocných materiálů, jejichţ pouţívání pravděpodobně povede k emisím plynů uvedených v
příloze I směrnice EU ETS, c) zdrojů emisí plynů uvedených v příloze I příloze I směrnice EU
ETS ze zařízení, a d) opatření plánovaných k monitorování emisí a jejich vykazování v souladu
s nařízením93 uvedeným v článku 14 příloze I směrnice EU ETS. Ţádost musí téţ obsahovat
shrnutí těchto údajů, a to bez technických podrobností.94
Příslušný orgán nejméně kaţdých pět let přezkoumá povolení k vypouštění emisí skleníkových
plynů a v případě potřeby provede potřebné změny.95
Povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů obsahuje a) jméno a adresu provozovatele,
b) popis činností a emisí ze zařízení, c) monitorovací plán odpovídající poţadavkům nařízení
uvedeného v článku 14 příloze I směrnice EU ETS,96 d) poţadavky týkající se podávání zpráv, a
konečně e) povinnost vyřadit povolenky ve výši rovnající se celkovým emisím zařízení v
kaţdém kalendářním roce, ověřené podle článku 15 směrnice EU ETS, do čtyř měsíců od konce
uvedeného roku.97
S ohledem na povahu EU ETS jako ekonomického nástroje, který vyuţívá obchodování
s emisními právy jako prostředku pro nákladově efektivnění sniţování emisí skleníkových plynů,
je

nezbytné,

aby

vedle
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neobchodovatelného správního aktu (rozhodnutí) uděleného určitému provozovateli zařízení byla
přítomna i ona obchodovatelná komodita. Touto obchodovatelnou komoditou jsou v případě EU
91

Srov. zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, § 2 písm.
f): povolením se rozumí „[správní] rozhodnutí, kterým se povolují v rozsahu získaných povolenek emise a kterým se
stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a ověřování.―
92
POHLMANN, Marcus. The European Union Emissions Trading Scheme. In FREESTONE, David; STRECK,
Charlotte (ed.). Legal Aspects of Carbon Trading : Kyoto, Copenhagen and Beyond. New York : Oxford University
Press, 2009. s. 348. ISBN 978-0-19-956593-1.
93
V rámci první a druhé fáze EU ETS byl na tomto místě odkaz pouze na harmonizační pokyny EK.
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Směrnice EU ETS, čl. 5.
95
Směrnice EU ETS čl. 6 odst. 1. Toto stanovení bylo přidáno aţ s počátkem třetí fáze EU ETS.
96
Této podoby (obsahující povinnost vydání monitorovacího plánu jako součásti povolení k vypouštění emisí
skleníkových plynů) nabyl bod c) aţ s příchodem třetí fáze EU ETS.
97
Směrnice EU ETS: čl. 6 odst. 1.
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ETS tzv. povolenky. Kaţdý provozovatel příslušného zařízení zahrnutého do EU ETS je pak
povinen kaţdoročně vyřadit povolenky ve výši rovnající se celkovým ověřeným emisím zařízení
za předchozí kalendářní rok, a to vţdy do čtyř měsíců od konce uvedeného roku.
Drţitelem povolenek můţe být jakákoliv osoba, tedy osoba fyzická či právnická, a to
soukromého či veřejného práva.98 Zejména přichází v úvahu např. nevládní organizace
zabývající se ochranou ţivotního prostředí, kterým je tak umoţněno nakoupit příslušné
povolenky, vyřadit je tak z trhu a neumoţnit vypuštění jím odpovídajícího mnoţství emisí
skleníkových plynů do ovzduší. Vyšší počet potenciálních subjektů majících moţnost drţet
povolenky zároveň zvyšuje efektivitu celého systému, kdyţ vytváří dostatečný tok mezi
nabídkou a poptávkou.
EU ETS tak umoţňuje drţiteli povolenky vyuţít ji několikerým způsobem. Zaprvé, vyuţít ji pro
vypuštění jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého po specifikované období. Zadruhé, je drţitel
povolenky oprávněn tuto převést na osobu v rámci EU nebo i osobu ve třetí zemi v případě, ţe
v této zemi jsou povolenky uznávány. Za třetí, je drţiteli povolenky umoţněno bez jakéhokoliv
jejího vyuţití poţádat o její zrušení, čímţ dojde ke sníţení celkovému emisí stropu. V případě
vyuţití povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů je kaţdý členský stát povinen zajistit,
aby do 30. dubna kaţdého roku provozovatel kaţdého zařízení vyřadil počet povolenek rovnající
se celkovým emisím z uvedeného zařízení během předchozího kalendářního roku, ověřených
podle článku 15, a aby uvedené povolenky byly následně zrušeny. 99
Směrnice EU ETS nehovoří o právní povaze povolenky, pouze jí definuje jako „povolení
vypouštět jednu tunu ekvivalentu oxidu uhličitého po specifikované období…― a konstatuje její
převoditelnost v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice EU ETS.100 Je proto na členských
státech, jak se k této skutečnosti postaví. Co se týče ČR, zákonem provádějícím směrnici EU
ETS je zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů. Zákon se dotýká povahy povolenky ve dvou svých ustanovení. Jednak v § 2 písm. t)
povolenku definuje jako „jinou majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zařízení
nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého― a dále v § 8

98

Směrnice EU ETS, čl. 19 odst. 2.
Směrnice EU ETS, čl. 12.
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Směrnice EU ETS čl. 3 písm. a)
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odst. 2 a 3, stanoví, ţe „Povolenky, které má provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla na
svém účtu, může převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání
povolenky na účet nabyvatele v rejstříku. Povolenky nemohou být vkladem do základního
kapitálu obchodní společnosti.― a „v případě zániku nebo smrti majitele povolenek, přecházejí
povolenky na právního nástupce majitele povolenek.―
S ohledem na moţné dispozice a dále výslovné označení povolenky za jinou majetkovou
hodnotu101 lze dnes povolenku, po vstoupení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (a jím
nově zavedeného širokého pojetí pojmu „věc― v právním slova smyslu)102 v účinnost, povaţovat
za věc, a to věc movitou a nehmotnou. Takovou věc je pak moţné na základě § 8 odst. 2 zákona
č. 383/2012 Sb. prodávat nebo jinak převádět (např. darovat), a to komukoli, nikoliv jen
provozovateli zařízení (výjimku tvoří pouze zákaz vloţit povolenku do základního kapitálu
obchodní společnosti).103 Povolenky mohou zároveň přejít na právní nástupce104 a nově také jiţ
mohou být předmětem zástavního práva.105

101

Toto označení má původ v § 118 dnes jiţ zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který byl v
účinnosti v době přijetí zákona č. 383/2012 Sb. Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, výklad k ustanovení § 2.
102
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc―) je vše, co je rozdílné od
osoby a slouží potřebě lidí.―
103
Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, výklad k ustanovení § 8.
104
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, § 8 odst. 3.
105
Dřívější zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o
změně některých zákonů tuto moţnost ve svém § 11 odst. 2 výslovně vylučoval.
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4. Vznik EU ETS a politiky EU v oblasti změny klimatu
Při snaze porozumět komplexnímu procesu, na jehoţ konci došlo k vytvoření EU ETS jako
ekonomického nástroje ochrany ţivotního prostředí a zejména k jeho krystalizaci ve „vlajkovou
loď― či „základní kámen― politiky EU v oblasti změny klimatu,106 lze identifikovat dvě základní
roviny, v nichţ se tento proces odehrál a které se i v dnešní době neustále prolínají a vzájemně se
ovlivňují; rovina mezinárodní a rovina vnitrounijní.
Byl to právě vývoj na mezinárodní úrovni a zejména pak přijetí Kjótského protokolu, co
předznamenalo, jakým směrem se bude politika EU v oblasti změny klimatu ubírat.
Implementace Kjótského protokolu, tedy splnění cíle v něm uvedeného, se stalo na několik let
základním vodítkem pro určování směru EU v této oblasti, a to i pokud jde o výběr nástrojů,
které je třeba pro splnění příslušných cílů vytvořit. Jedním a zároveň nejdůleţitějším z těchto
nástrojů byl právě systém emisního obchodování. Výstiţně byl tento fakt vyjádřen Evropskou
komisí (EK) v Zelené knize o obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU: „The Kyoto
Protocol has put emissions trading on the EU agenda―.107,

108

Na druhé straně je však třeba

poznamenat, ţe to byla a stále je právě EU, která z pozice globálního lídra velmi významně
ovlivňuje vývoj na mezinárodní scéně v této oblasti.109
Z výše uvedeného lze pak utvořit jakousi linii tří základních milníků vývoje, na jehoţ konci bylo
přijetí směrnice EU ETS a vytvoření EU ETS. Těmito milníky, které spolu vzájemně souvisejí a

106

EU ETS však není a nikdy nebyl jediným nástrojem, s jehoţ pomocí se EU snaţila či snaţí sníţit emise
skleníkových plynů a bojovat tak se změnou klimatu. Viz např. EU Communication from the Commission of 23
October 2001 on the implementation of the first phase of the European Climate Change Programme, COM (2001)
580 final, nebo Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/ES, op. cit.. Oba tyto dokumenty obsahují
rozsáhlý výčet (doplňujících) opatření nutných pro sníţení emisí skleníkových plynů.
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Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union. COM (2000) 87 final. s. 7.
108
Přestoţe jedním z hlavních důvodů, jenţ na úrovni EU odstartoval debatu o vyuţití emisního obchodování jako
jednoho z moţných nástrojů v boji proti změně klimatu, bylo zahrnutí mezinárodního emisního obchodování do
textu Kjótského protokolu, je třeba poznamenat, ţe fungování EU ETS jako domácího systému s emisemi
skleníkových plynů je a v minulosti vţdy bylo na (mezinárodním) systému zaloţeném Kjótským protokolem
nezávislé.
109
I přesto, ţe u schopnosti EU zastávat pozici globálního lídra v boji proti změně klimatu docházelo v minulosti k
určité fluktuaci, lze ji takto v obecné rovině, a to i z důvodu nečinnosti ostatních relevantních hráčů na
mezinárodním poli, zcela jistě charakterizovat. Viz YAMIN, Farhana. The Role of the EU in Climate Negotiations.
In GUPTA, Joyaeeta; GRUBB, Michael (ed.). Climate Change and European Leadership : A Sustainable Role for
Europe? Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 2000. s. 47-66. ISBN 978-94-017-1049-7. nebo GUPTA,
Joyaeeta; RINGIUS, Lasse. The EU‘s Climate Leadership : Reconciling Ambition and Reality. International
Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 2001. svazek 1, č. 2, s. 281-299.
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úzce na sebe v uvedeném pořadí navazují, jsou přijetí Kjótského protokolu, vznik politiky EU
v oblasti změny klimatu a vytvoření EU ETS jako „základního kamene― této politiky.
V rámci širšího kontextu a zejména pak pro náleţité porozumění důvodům a příčinám zavedení
EU ETS je nezbytné zabývat se, alespoň stručně, také vývojem prvních dvou z výše uvedených
milníků, neboť právě ty vytvořily rámec pro vznik a vývoj EU ETS.

4.1 Vznik politiky EU v oblasti změny klimatu
Kjótský protokol měl pro vytvoření a další směřování politiky EU v oblasti změny klimatu
klíčový význam. Klíčový význam však nemělo pouze samotné přijetí jeho konečné podoby,
čehoţ bylo dosaţeno po sloţitých vyjednáváních v roce 1997, ale také následná precizace
pravidel nezbytných pro jeho implementaci, vyjádřená ve své konečné podobě v Bonnských a
později Marrákešských dohodách. Je tomu právě od doby přijetí těchto dohod otevírajících cestu
ratifikaci Kjótského protokolu, kdy se politika EU pro změnu klimatu začala posouvat zásadním
způsobem kupředu. Do roku 2001 tak lze na politiku EU v oblasti změny klimatu pohlíţet pouze
jako na soubor stimulujících, informativních a koordinujících opatření bez reálného donucujícího
efektu.110
Historický vývoj postoje EU ke změně klimatu je neodmyslitelně spjat s vývojem na půdě
mezinárodního společenství, které se se změnou klimatu jako environmentálním problémem
ohroţujícím celé lidstvo začalo po mnoho letech vyčkávání zabývat s plnou váţností aţ v druhé
polovině 80. let minulého století. První zmínky o potřebnosti politiky pro změnu klimatu se tak
začínají vynořovat v dokumentech EU resp. Evropského společenství (ES) právě v tomto období.
Politika v oblasti změny klimatu byla nejprve stručně zmíněna EK v roce 1985. Rok poté také
Evropský parlament (EP) přijmul vůbec první oficiální dokument EU v této oblasti.111 K
adresování problému změny klimatu, resp. globálního oteplování ze strany Evropské rady došlo
jen pár dní před tím, neţ obdobný krok učinilo také Valné shromáţdění OSN.112 Stalo se tak
v rámci zasedání ER na Rhodosu ve dnech 3. a 4. prosince 1988. Kromě obecných, ale přesto
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PALLEMAERTS, Marc; WILLIAMS, Rhiannon, op.cit., s. 45
Resolution On Measures To Counteract The Rising Concentration Of Carbon Dioxide In The Atmosphere
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poměrně ambiciózních formulací týkajících se ochrany ţivotního prostředí,113 se Evropská rada
ve svých závěrech zcela zřetelně vyjádřila k problému skleníkovému efektu, a to kdyţ ho
označila spolu s např. úbytkem ozónové vrstvy za „globální problém― (global issue), na který je
třeba v zájmu udrţitelného růstu a lepší kvality ţivota urgentně hledat řešení. S ohledem na
budoucí mezinárodní vývoj se pak jako velmi zajímavé jeví závěrečné prohlášení Evropské rady
o odhodlání ES a jeho členských států hrát vedoucí úlohu při ochraně světového ţivotního
prostředí a o pokračování v usilování o efektivní mezinárodní odpověď na takové globální
problémy jako je zejména skleníkový efekt.114
V několika měsících následujících po přijetí výše uvedených závěrů Evropské rady bylo přijato
hned několik dalších dokumentů, které se jiţ zcela samostatně zabývaly problémem
skleníkového efektu a jeho následkům spočívajícím v oteplování zemské atmosféry. Upozornit
lze pak zejména na závěry prvního sdruţeného zasedání Rady pro energetiku a Rady pro ţivotní
prostředí z října 1990, ve kterých byla vyjádřena připravenost ES, za předpokladu obdobného
závazku ze strany dalších zemí, stabilizovat emise CO2 v ES jako celku na úrovni roku 1990, a to
do roku 2000.115 Tyto závěry umoţnily EU pasovat se do role klíčového hráče při vyjednávání na
mezinárodní úrovni116 a zároveň se také staly na poměrně dlouhou dobu jedinou vnitřní strategií
EU v boji proti změně klimatu, jelikoţ jejich přijetí nebylo následováno implementací ţádných
konkrétních opatření k jejich naplnění. K ratifikaci UNFCCC ze strany ES a jednotlivých
členských států tak došlo za situace, kdy zde ţádná konkrétní vnitřní strategie týkající se boje
proti změně klimatu neexistovala a opatření, k jejichţ přijetí přesto došlo, byla spíše charakteru
symbolického.117
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Zásadním krokem však bylo přijetí dnes jiţ zrušeného a nahrazeného rozhodnutí Rady
93/389/EEC,118 jímţ došlo k vytvoření monitorovacího mechanismu antropogenních emisí CO2 a
jiných skleníkových plynů, které nejsou regulovány Montrealským protokolem, a jehoţ cílem
bylo také promítnutí některých základních povinností, jeţ UNFCCC stanovila EU a jeho
členským státům, do právního řádu EU.119
Problému změny klimatu se poté dostalo pozornosti v rámci Pátého akčního programu pro
ţivotní prostředí přijatého na počátku roku 1993, a to v podobě jednoho z celkem témat (themes)
reprezentující závaţné otázky mající potenciální dopad na celou EU a zároveň mající značný vliv
na kvalitu ţivotního prostředí v rámci celé EU.120 Šestý akční program pro ţivotní prostředí
zavedený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES121 pak označuje změnu
klimatu jako prioritu k řešení a stanoví, ţe do roku 2005 bude pro celou EU vytvořen systém
emisního obchodování. Tento program také potvrzuje závazek EU sníţit emise skleníkových
plynů v letech 2008 aţ 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami z roku 1990 a ţe z dlouhodobého
hlediska je třeba sníţit globální emise skleníkových plynů přibliţně o 70 % v porovnání s
hodnotami z roku 1990.
Od vstupu UNFCCC v účinnost v roce 1994 se poté pozornost EU plně obrací na další fáze
vyjednávání na mezinárodní úrovni, čímţ dochází v podstatě k zastavení implementace
jakýchkoliv vnitřních opatření Společenství v boji proti změně klimatu.122

4.1.1 Burden-sharing
Otázka tzv. burden-sharingu vyvstala v souvislosti s moţností dle čl. 4 Kjótského protokolu, aby
smluvní strany, pokud se tak rozhodnou, splnily příslušné redukční závazky stanovené Kjótským
protokolem společně. Ustanovení bylo v průběhu vyjednávání o konečné podobě Kjótského
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Council Decision 93/389/EEC for a monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas
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společenství pro ţivotní prostředí. Úř. věst. L 242. 10. září 2002. s. 1.
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protokolu navrţeno ze strany EU a členských států, jeţ měly být, a také byly jedinými smluvními
stranami, které toto ustanovení následně vyuţily. Došlo k vytvoření tzv. EU-bubble, v rámci
které se původních 15 členských států EU zavázalo společně sníţit své emise vybraných
skleníkových plynů v letech 2008 aţ 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Česká
republika a dalších jedenáct států, které vstoupily do EU aţ po roce 2004, nebyly součástí EUbubble, ani se jí poté nestaly, nýbrţ měly stanoveny své individuální závazky přímo v příloze B
Kjótského protokolu (mimo Kypru a Malty, kterým ţádné redukční závazky dle Kjótského
protokolu stanoveny nebyly).123
Ve své podstatě se jednalo o jakési přenesení zakotvení individuálních redukčních závazků pro
jednotlivé členské státy EU z úrovně mezinárodní na úroveň vnitrounijní. Důvodem tohoto
přenesení stanovení konkrétní výše redukčních závazků bylo také přesunutí s tím
korespondujícího zdlouhavého vyjednávání, jeţ by zcela jistě trvalo mnohem déle na půdě
mezinárodního společenství a neúměrně tak odkládalo dosaţení dohody na konečném znění
Kjótského protokolu. Varianta stanovení totoţných redukčních závazků všem členským státům
se také zdála značně nepravděpodobnou, a to zejména s ohledem na odlišnosti jednotlivých
členských států z hlediska jejich energetické infrastruktury, ekonomické vyspělosti nebo vzorců
spotřeby energie,124 zjednodušeně řečeno z hlediska jejich redukčního potenciálu.
Tak jak bylo formováno konečné znění Kjótského protokolu, tak i na půdě EU docházelo ke
konkrétní formulaci přerozdělení redukčního závazku EU na její jednotlivé členské státy.
Dohody obsahující takové přerozdělení nakonec byly dosaţeny dvě. První z dohod, prozatímní,
ze dne 3. března 1997 byla dosaţena Radou pro ţivotní prostředí ještě v průběhu vyjednávání o
konečné podobě Kjótského protokolu,125 druhá, definitivní dohoda, ze dne 16. června 1998 pak
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jiţ navazovala na přijatý Kjótský protokol.126 K formalizování definitivní dohody došlo skrze
přijetí rozhodnutí Rady 2002/385/ES o schválení Kjótského protokolu a společném plnění
závazků z něj vyplývajících.127 Ač konkrétní redukční závazky jednotlivých členských států EU
obsaţené v rozhodnutí byly odvozeny od redukčního závazku EU stanoveného v Kjótském
protokolu, bylo rozhodnutí na vstoupení Kjótského protokolu v účinnost zcela nezávislé.

4.1.2 Evropský program pro změnu klimatu (ECCP)
Základním cílem EU pro přijetí Kjótského protokolu bylo splnění v něm stanoveného redukčního
cíle. Po jeho přijetí bylo ze strany EK prezentováno několik klíčových dokumentů, které měly za
cíl adresovat způsob, jakým mělo být splnění tohoto cíle dosaţeno.
Jiţ od počátku se však v těchto dokumentech začalo od obecného tématu vytvoření komplexní
politiky EU v oblasti změny klimatu oddělovat téma flexibilních mechanismů Kjótského
protokolu, zejména pak téma vzniku emisního obchodování s emisními právy na vypouštění
skleníkových plynů v rámci EU.
Prvními z klíčových dokumentů, které se zpočátku ještě zabývaly oběma výše uvedenými tématy
společně, byly sdělení EK z let 1998128 a 1999129. V roce 2000 však došlo k oddělení tématu
vzniku vlastního vnitrounijního systému emisního obchodování od politiky změny klimatu jako
obecného tématu a k vytvoření tzv. souběţného přístupu (twin-track approach). Následek tohoto
oddělení, i kdyţ ne zcela absolutního (jak bude ukázáno níţe), byl ten, ţe další dokumenty
prezentované EK se jiţ nezabývaly oběma uvedenými tématy najednou, nýbrţ byly
„specializované― na to či ono téma. Důvod je třeba hledat ve specifiku emisního obchodování
jako ekonomického nástroje k ochraně ţivotního prostředí zcela nového instrumentu, jehoţ
účelem bylo zejména „zvýšit nákladovou efektivnost implementační strategie EU―, zatímco
obecné téma politiky EU v oblasti změny klimatu se soustředilo spíše na „zesílení dosavadních
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vnitrounijních opatření―. Nicméně, jak zdůraznila EK, bylo nezbytné zachovat vnitřní
koherentnost celého přístupu zvoleného EK.130
Za účelem vytvoření komplexní strategie EU v oblasti změny klimatu byl v březnu roku 2000
vytvořen tzv. Evropský program pro změnu klimatu (ECCP). Cílem ECCP byla příprava
společných a koordinovaných opatření ke sníţení emisí skleníkových plynů, a to ve spolupráci
s co nejširším okruhem zainteresovaných osob jako jsou např. experti z členských států nebo
zástupci průmyslu a nevládních organizací.131 Na spolupráci se zainteresovanými subjekty bylo
nahlíţeno jako na zcela nezbytnou podmínku úspěchu ECCP, a to jednak z důvodu získání
potřebné expertízy a jednak pro vytvoření co moţná nejširšího konsensu, který byl velmi
usnadňuje implementaci příslušných opatření.132 V rámci EPPC bylo také vytvořeno několik
příslušných pracovních skupin sloţených ze zástupců celého spektra zainteresovaných subjektů,
z nichţ z hlediska vzniku ECCP byla nejvýznamnější pracovní skupina zaměřená na flexibilní
mechanismy Kjótského protokolu.133 Jiţ v tuto dobu byl také vytvořen seznam navrhovaných
opatření rozdělených do osmi základních oblastí jako např. spotřeba energie, průmyslový sektor,
odpady nebo dopravní politika a infrastruktura.134
V červnu 2001 byl v rámci ECCP publikována první zpráva sumarizující dosavadní výsledky a
závěry pracovních skupin zastřešených ECCP.135 Zpráva ECCP identifikovala celkem 42
nákladově efektivních moţností, jak sníţit emise skleníkových plynů, které měly potenciál sníţit
emise skleníkových plynů za cenu zhruba 20 EUR na jednu tunu ekvivalentu CO2, a to aţ
dvojnásobně oproti cíli vyţadovanému Kjótským protokolem. Vzhledem k odlišné časové
moţnosti realizace jednotlivých opatření rozdělila zpráva jím navrhovaná opatření do třech
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základních skupin, a to na 1) opatření v pokročilém stádiu přípravy, 2) opatření, která jsou jiţ
„na cestě―(„in the pipeline―), a 3) opatření, na kterých je třeba ještě pracovat. Tato zpráva poté
vytvořila podklad pro sdělení EK o implementaci první fáze ECCP (viz dále).136
V říjnu roku 2001 EK uveřejnila celkem tři zásadní dokumenty. Těmi byly jednak návrh jiţ výše
uvedeného rozhodnutí Rady 2002/385/ES o schválení Kjótského protokolu a společném plnění
závazků z něj vyplývajících a jednak návrh směrnice EU ETS 137 a sdělení EK o implementaci
první fáze ECCP, obsahujícího další doplňující opatření týkající se oblasti boje proti změně
klimatu.
Sdělení EK o implementaci první fáze ECCP představovalo jakési převedení výsledků ECCP do
jasného politického závazku ze strany EK.138 Sdělení EK obsahovalo zejména balík celkem 12
prioritních opatření rozdělených do 4 oblastí139 a dále akční plán implementace těchto opatření,
která měla být předloţena EK v následujících letech 2002 a 2003. Ve svém sdělení se EK
následně zavázala pokračovat v započaté cestě, zejména pak v hlubším studiu některých
vybraných témat identifikovaných ve sdělení (např. inciativa podpory produkce tepla
z obnovitelných zdrojů (RES-H)), a to formě tzv. druhé fáze ECCP.

4.2 Vznik EU ETS
Před i v průběhu 90. let stavěla EU svůj přístup k ochraně ţivotního prostředí v praxi na
tzv. regulatorním environmentalismu – základním nástrojem pro regulaci chování subjektů v
oblasti ochrany ţivotního prostředí byly administrativněprávní nástroje. Důvodem pro tento
přístup byl jednoduše předpoklad, ţe spoléhání se v této oblasti na trţní mechanismy by vedlo
k rozptýlení přírodních zdrojů a k vytváření nedostatečných impulsů k ochraně ţivotního
prostředí.140
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Tento postoj byl EU zaujímán i při vyjednávání o konečném znění Kjótského protokolu, kdy ze
strany EU i většiny jejích členských států panovala značná neochota dát souhlas k tomu, aby do
finálního textu Kjótského protokolu byly zahrnuty flexibilní mechanismy, kterým se dostávalo
silné podpory zejména ze strany států sdruţených v tzv. Umbrella Group (neformální skupiny
vedené USA). EU však byla nucena v tomto případě učinit ústupek, a to na oplátku za akceptaci
USA se zakotvením konkrétních redukčních závazků rozvinutých států do textu protokolu a tedy
alespoň teoretickou moţnost vstupu Kjótského protokolu v platnost.
Změna v postoji EU k vyuţití emisního obchodování jako ekonomického nástroje k ochraně
ţivotního prostředí, a tedy k vyuţití ekonomických nástrojů k ochraně ţivotního prostředí vůbec,
přichází v době po přijetí Kjótského protokolu. Je to právě v tuto dobu, kdy lze v EU vidět
zárodky konkrétního zájmu o emisní obchodování jako nástroj, jehoţ by bylo moţno vyuţít
v rámci budoucí politiky EU v oblasti změny klimatu. V tento okamţik začíná etapa, ve které
postupně dochází k formování, precizování a nakonec i samotnému zhmotnění myšlenky na
zavedení vlastního emisního obchodování v rámci EU. V průběhu celkem šesti let, v rámci
kterých se odehrál proces vzniku EU ETS, tak došlo k naprostému obratu v přístupu EU i většiny
jejich členských států k moţnému vyuţití emisního obchodování jako jednoho z nástrojů ochrany
ţivotního prostředí.
Důvodů vedoucí k tomuto výraznému názorovému přelomu lze uvést hned několik. Zaprvé,
nutnost přípravy na spuštění mezinárodního systému emisního obchodování dle čl. 17 Kjótského
protokolu v roce 2008. Zadruhé rozsáhlá obměna klíčových osob na odboru změny klimatu
Generálního ředitelství pro ţivotní prostředí, které nově favorizovaly ekonomický přístup
k ochraně ţivotního prostředí, především nahrazení dosavadního vedoucího tohoto odboru
Jørgena Henningsena, favorizujícího tradiční administrativně-právní přístup k ochraně ţivotního
prostředí, za Jose Delbekeho, dříve odpovědného na Generálním ředitelství pro ţivotní prostředí
za ekonomické a fiskální nástroje v této oblasti.141 Zatřetí, uvědomění si skutečnosti, ţe pro
dosaţení redukčního cíle stanoveného Kjótským protokolem je třeba zavést na úrovni EU nová
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opatření ekonomického charakteru, která nebudou sniţovat konkurenceschopnost evropského
průmyslu.142 Jako další důvody pak lze uvést zejména nedostatečné zkušenosti EU s tímto
nástrojem v praxi, včetně neexistence potřebné infrastruktury, a konečně pozitivní zkušenosti se
systémem obchodováním s povolenkami na emise SO2 v USA (Acid Rain Program).143
Na počátku vzniku EU ETS stála idea úzké skupiny lidí uvnitř EK o vytvoření vlastního systému
emisního obchodování, s jehoţ praktickým fungováním neměla EU téměř ţádné zkušenosti, o
šest let později pak došlo k přijetí právního předpisu vytvářejícího komplexní a robustní systém,
který měl zahrnovat kolem 11 000 zařízení představujících zhruba 40 % všech emisí CO2 na
území EU. O to víc je tato skutečnost s podivem, kdyţ se do této rovnice dosadí jednak vesměs
notoricky negativní přístup EU k širšímu vyuţití ekonomických nástrojů k ochraně ţivotního
prostředí, ale také skutečnost, ţe se jednalo o opatření v oblasti změna klimatu, tedy tématu
politicky velmi kontroverzního a vědeckou obcí stále ještě ne zcela jednoznačně
přijímaného.144, 145
V období vzniku EU ETS došlo k přijetí několika klíčových dokumentů, které lze vyuţít pro
etapizaci tohoto procesu. Těmito dokumenty jsou jednak jiţ výše zmíněné sdělení EK z let 1998
a 1999, dále Zelená kniha o vytvoření systému emisního obchodování v rámci EU (Zelená
kniha), návrh směrnice EU ETS, a konečně směrnice EU ETS samotná.146
Kaţdý z výše uvedených dokumentů představoval určitý krok v procesu vytvoření EU ETS a
formování jeho architektury. Bylo tak zapotřebí, aby v těchto dokumentech, ať jiţ v menší či
větší míře, byly adresovány základní prvky emisního obchodování,147 neboť způsob, jakým jsou
142
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tyto prvky upraveny, určuje podobu příslušného systému emisního obchodování, včetně
základních práv a povinností subjektů zúčastněných na tomto sytému.
Prvním relevantním dokumentem z hlediska výše nastíněného procesu bylo sdělení EK z června
1988 zabývající se strategií EU v boji proti změně klimatu po přijetí Kjótského protokolu a
dosaţení cíle v něm stanoveného. Smyslem tohoto sdělení nebylo poskytnout detailní přehled
potřebných opatření, nýbrţ pouze poskytnout jakousi první předběţnou analýzu, jak by taková
strategie měla být do budoucna formována. Tato strategie měla vzít v potaz všechna ustanovení
Kjótského protokolu (včetně flexibilních mechanismů) a zejména inkorporovat všechny sektory
ekonomiky EU.148 Zvláštní důraz byl ze strany EK ve sdělení kladen na flexibilní mechanismy
Kjótského protokolu. To ostatně dokazuje fakt, ţe jejich různými aspekty se zabývaly zhruba
necelé dvě třetiny obsahu sdělení EK. Dle názoru Komise měly flexibilní mechanismy potenciál
hrát důleţitou úlohu při dosahování redukčních závazků s co nejniţšími moţnými náklady tedy,
čímţ by byla zároveň zachována i konkurenceschopnost EU.149
Nejdůleţitějším prvkem sdělení z pohledu vzniku EU ETS však bylo jasné konstatování EK o
moţnosti vytvoření vlastního vnitřního systému emisní obchodování v rámci EU do roku 2005
jako vyjádření odhodlání dosáhnout redukčních závazků nákladově efektivním způsobem. Takto
vytvořený systém pak měl, dle názoru EK, poskytnout EU neocenitelné praktické zkušenosti se
všemi relevantními aspekty obchodování s emisními právy a tedy jistotu, ţe EU bude dostatečně
připravena na počátek mezinárodního obchodování, které mělo začít v roce 2008.150 Z hlediska
zabránění narušení hospodářské soutěţe a dále snadnější implementace celého systému by ze
strany EK jasně preferován systému emisního obchodování fungující na úrovni celé EU, a to
před souborem vzájemně se lišících systémů emisního obchodování fungujících v rámci
jednotlivých členských států.151
Sdělení tak lze povaţovat za počátek procesu, na jehoţ konci stálo vytvoření EU ETS.
Pozornosti ze strany EK se ve sdělení dostávala také emisnímu obchodování na mezinárodní
úrovni, zejména pak s ohledem na probíhající vyjednávání o specifických pravidlech uplatňování
flexibilních mechanismů.
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Sdělení zavedlo také 2 principy (přístupy), které měly, i přes jejich poměrně časné formulování,
na proces vzniku EU ETS zcela klíčový vliv. Jednalo se konkrétně o přístup „učení se praxí―
(―learning-by-doing approach‖) a přístup „krok za krokem― („step-by-step approach‖).
Vytvoření obou těchto přístupů mělo stejnou příčinu, kterou bylo jiţ dříve uvedená nezkušenost
EU se systémem emisního obchodování.
Na základě přístupu „učení se praxí―, ač výslovně takto označený aţ v Zelené knize, bylo
vyţadováno, aby na úrovni EU došlo k vytvoření vlastního interního systému emisního
obchodování ještě před spuštěním mezinárodního emisního obchodování dle čl. 17 Kjótského
protokolu. Smyslem tohoto přístupu bylo poskytnout EU a jejím členským státům dostatečné
mnoţství informací a zkušeností s fungování všech relevantních aspektů fungování emisního
obchodování, a to ještě před tím neţ započne závazné kontrolní období Kjótského protokolu a
dojde tak ke spuštění emisního obchodování na mezinárodní úrovni. Jako dostatečně včasný byl
ke spuštění interního systému emisního obchodování zvolen rok 2005. Interní systém emisního
obchodování však neměl slouţit pouze jako příprava na mezinárodní emisní obchodování, nýbrţ
jako plnohodnotný nástroj pro sníţení emisí skleníkových plynů. Tuto skutečnost EK
reflektovala v Zelené knize, kdyţ konstatovala, ţe v případě kompatibility interní systému
emisního obchodování se systémem emisního obchodování dle Kjótského protokolu nic nebrání
pokračování interního systému i po roce 2008.152
Přístup „krok za krokem― měl naopak za cíl interní systém emisního obchodování v určitých
směrech v jeho počátcích limitovat. EK ve sdělení identifikovala celkem tři základní elementy, u
nichţ by taková limitace mohla potenciálně nastat: 1) skleníkové plyny, 2) zdroje znečištění a 3)
úroveň emisního obchodování z hlediska subjektů zúčastněných na obchodování.
Interní systém emisního obchodování se mohl dle EK zpočátku omezit pouze na 1) ty skleníkové
plyny, u kterých byly k dispozici dostatečné vědecké poznatky o jeho vlivu na ţivotní prostředí
(v tomto případě tak přicházel v úvahu zejména CO2), 2) ty nejnotoričtější (best-known) zdroje
znečištění jako jsou např. velká spalovací zařízení a 3) na úroveň obchodování pouze mezi
členskými státy (soukromé subjekty (private entities) by se emisního obchodování
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neúčastnily).153 O přijatých řešeních bude pojednáno dále v následujících kapitolách o
jednotlivých základních prvcích emisního obchodování a EU ETS.

4.3 Fáze EU ETS
EU ETS lze rozčlenit do tří základních časových období, označovaných jako fáze, které
ohraničují jednotlivé etapy vývoje EU ETS v časovém horizontu. Tyto fáze lze označit za
jakousi základní jednotku vývoje EU ETS.
První fáze EU ETS proběhla v letech 2005 aţ 2008, druhá v letech 2008 aţ 2012, třetí fáze
s počátečním datem 1. 1. 2013 pak probíhá nyní, přičemţ její konec je stanoven na konec roku
2020. Základní rozčlenění jednotlivých fází EU ETS, resp. stanovení jejich hranic bylo
stanoveno jiţ dávno před tím, neţ vůbec k vytvoření EU ETS došlo. Určujícím hlediskem bylo
pětileté kontrolní období Kjótského protokolu trvající v letech 2008 aţ 2012. Jelikoţ cílem
samotného EU ETS bylo splnění redukčních závazků z Kjótského protokolu během jeho
kontrolního období, muselo dojít i k časové synchronizaci těchto dvou systému. Této
synchronizaci pak, z důvodu spuštění první fáze EU ETS jiţ v roce 2005 („učení praxí―),
odpovídala druhá fáze EU ETS. Konec první fáze a počátek fáze třetí tak byl jiţ předem určen.
I přes svou značnou robustnost, prodělal EU ETS poměrně dramatický vývoj. Tento vývoj se
však neodehrál pouze v rovině legislativní, ale zároveň i v rovině institucionální. Institucionální
rovinou se rozumí zejména přístup EK ke způsobu uplatňování směrnice ze strany jednotlivých
členských států a také postoj Soudního dvora EU k těmto otázkám vyjádřený v příslušné
judikatuře. Obě výše uvedené roviny pak nelze chápat odděleně, ale naopak je nutné na ně
nahlíţet ve vzájemné časové a příčinné souvislosti.
Pokud se jedná o vývoj EU ETS v institucionální rovině, v jeho případě nastal zásadní předěl
mezi 1. a 2. fází EU ETS, kdy ze strany EK došlo po zkušenostech s předchozí vlnou národních
alokačních plánů (NAP) k zaujetí mnohem razantnějšího přístup při jejich hodnocení. Na jednání
EK v případě NAP měla také vliv příslušná judikatura Soudního dvora EU.
Z pohledu legislativní roviny nastal zlom ve vývoji EU ETS o něco později neţ v případě
institucionální roviny, a to mezi 2. a 3. fází, kdy došlo k přijetí směrnic 2009/29/ES a
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2008/101/ES.154 1. a 2. fáze EU ETS se tak od sebe koncepčně nikterak neodlišovaly. Za jediný,
i kdyţ nikoliv zanedbatelný rozdíl, lze označit přijetí směrnice 2004/101/ES, jejímţ cílem bylo
umoţnit od počátku 2. fáze EU ETS vyuţívání Kjótských jednotek (CER a ERU) v rámci EU
ETS a zajistit tak kompatibilitu těchto dvou systémů emisního obchodování.155 Vysvětlení
podobnosti prvních dvou fází EU ETS spočívá v charakteru 1. fáze jako fáze přípravné,156
předcházející druhé, ostré fázi, která se měla stát protějšek pětiletého kontrolního období
Kjótského protokolu.

4.4 Postavení judikatury v EU ETS
Jedním z aspektů, skrze který získávali orgány EU poznatky a zkušenosti s fungováním EU ETS,
byla judikatura Soudního dvora EU, která v procesu vývoje EU ETS hrála poměrně zásadní roli.
S ohledem na stáří celého systému je třeba upozornit na nezvykle vysoký počet řízení proběhlých
či probíhajících v momentální době před Soudním dvorem EU týkající se této problematiky.157
Povaha řízení před Soudním dvorem EU týkající se EU ETS se, aţ na některé výjimky týkající se
rozporování legitimity existence směrnice EU ETS jako takové, poněkud liší od řízení týkajících
se oblasti změny klimatu (tzv. climate change litigation) probíhajících ve zbytku světa, ať jiţ na
úrovni národní či lokální. Jak zmiňuje N. V. Ghaleigh, soudní řízení v případě EU ETS se
zaměřují především na jakési technické dotaţení (finessing), fungování celého systému emisního
obchodování, nikoli na legitimitu politiky boje proti změně klimatu či na její dopady jako je
tomu v případě climate change litigation probíhající ve zbytku světa.158
Judikatura Soudního dvora EU se v případě EU ETS dá rozdělit z několika hledisek, přičemţ lze
uvést dvě hlavní. Prvním je hledisko časové, spočívající v určení fáze EU ETS, s níţ je dané
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soudní řízení spojeno. Nejde však o aspekt časového průběhu daného soudního řízení, které ze
své povahy můţe přesahovat i do jiné fáze EU ETS, nýbrţ o spojitost s právními pravidly
systému spadajícími do té či oné fáze. Z tohoto pohledu tak lze rozeznávat celkem tři kategorie
soudních řízení vedených před Soudním dvorem EU, a to soudní řízení spadající do první, druhé
či třetí fáze EU ETS.
Druhým hlediskem je pak hledisko věcné, meritorní, rozlišující jednotlivé kategorie soudních
řízení s ohledem na okruh vztahů a záleţitostí, kterých se týkají. Určení kategorií soudních řízení
z věcného hlediska je poměrně snadným úkolem, ovšem na rozdíl od předchozí kategorie tzv.
zbytková kategorie pojímající rozličnou judikaturu. Okruhy otázek, jimiţ se Soudní dvůr EU
musel zabývat lze z věcného hlediska dělit následovně: 1) otázka legitimity a legálnosti směrnice
EU ETS a tedy EU ETS samotného; 2) otázka pravomocí Komise při revizi národních
alokačních plánů (NAP) podle čl. 9 odst. 3 směrnice EU ETS; 3) otázka moţnosti či práva
provozovatelů zařízení domáhat se neplatnosti rozhodnutí Komise týkající se NAP podle čl. 9
odst. 3 směrnice EU ETS; a 4) výše zmíněná zbytková kategorie.
Jako třetí doplňkové hledisko dělení judikatury Soudního dvora EU týkající se EU ETS lze uvést
ještě dělení dle navrhovatele příslušného řízení, a to na 1) řízení vyvolaná členskými státy dle čl.
263 a 267 Smlouvy o fungování EU (SFEU) (dříve čl. 230 a 234 Smlouvy o Evropském
společenství (SES)),159 2) řízení vyvolaná provozovateli zařízení dle čl. 263 SFEU (dříve čl. 230
SES); a konečně 3) řízení vyvolaná EK dle čl. 258 (dříve čl. 226 SES).
Jednotlivá soudní rozhodnutí budou v této práci zmíněna vţdy u daného tématu. V obecné rovině
je však moţné upozornit na poměrně striktní výklad textu směrnice EU ETS ze strany Soudního
dvora EU, zejména pak v oblasti přípustnosti jednotlivých provozovatelů zařízení domáhat se
neplatnosti rozhodnutí EK ohledně NAP. Jak ovšem naznačuje N. V. Ghaleigh, na pozici
striktního výkladu, kterou ve svých rozhodnutích zaujal Soudní dvůr EU, lze hledět i poněkud
jinou optikou neţ pouze jako na strohé drţení se právního formalismu, a to optikou politické
motivace. V tomto směru lze na Soudní dvůr EU pohlíţet jako jeden z odhodlaných orgánů EU,
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jehoţ úmyslem je usilovat o dodrţení v minulosti učiněných politických závazků ze strany
členských států v oblasti ochrany klimatického systému Země.160
Jak vyplývá z výše uvedeného, judikatura Soudního dvora EU v oblasti EU ETS se dotýká
mnoha aspektů tohoto systému včetně zcela kvalitativně odlišných právních situací. Jednotlivé
relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU budou stručně zmíněna vţdy v rámci příslušné
kapitoly.

4.5 Základní přístupy k emisnímu obchodování (absolutní versus relativní cíl)
Z praktického hlediska lze rozeznávat dva základní přístupy k tomu, jak koncipovat systémy
emisního obchodování. Tyto lze buď vytvořit buď jako tzv. cap-and-trade reţimy, tedy reţimy s
absolutním cílem nebo jako tzv. baseline-and-credit reţimy, tedy reţimy s cílem relativním.161
Jedná se ve své podstatě o jakýsi klíč stanovující mnoţství emisních práv, která budou pro
příslušný systém emisního obchodování k dispozici. Rozdíly mezi těmito dvěma základními
variantami ke koncepci emisního obchodování pak způsobují, ţe ze strany různých subjektů,
které se z důvodu svých nejrůznějších zájmů nacházejí v odlišném postavení, bude docházet
k preferenci té či oné varianty.
Základním prvkem reţimu s absolutním cílem je stanovení tzv. emisního stropu (cap), který
určuje celkové (absolutní) mnoţství emisí, jeţ můţe být v určitém obchodovacím období
vypuštěno všemi (do systému emisního obchodování) zahrnutými zdroji znečištění do ovzduší.
Takto určené celkové mnoţství emisí je pak vybraným způsobem alokováno jednotlivým
provozovatelům zdrojů znečištění ve formě emisních práv (v případě reţimů s absolutním cílem
často pojmenovaných jako „povolenky―). Ke konci příslušného obchodovacího období je pak
povinností kaţdého provozovatele drţet takové mnoţství emisních práv, které odpovídá
mnoţství emisí vypuštěných jím provozovanými zdroji znečištění za toto uplynulé obchodovací
období.
Na rozdíl od výše uvedeného, v případě reţimu s relativním cílem nedochází ke stanovení
celkového (absolutního) emisního stropu pro mnoţství vypuštěných emisí, nýbrţ pouze ke
stanovení emisního stropu (cíle) relativního pro kaţdý jednotlivý zdroj znečištění (či pro určitou
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GHALEIGH, Navraj S., op. cit., s. 388.
Někdy nazývané také jako uzavřený a otevřený systém. Viz DIENSTBIER, F., op. cit. s. 48 a 49.
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skupinu srovnatelných zdrojů znečistění), a to skrze určitou referenční úroveň (baseline), která se
zakládá na míře emisní účinnosti příslušného zdroje znečištění, tedy na mnoţství jím
vypuštěných emisí na jednu jednotku jeho vstupu, výstupu či jeho aktivity (zjednodušeně řečeno
na technologických standardech).162 Klíčovým rozdílem oproti reţimu s absolutním cílem je ten,
ţe v tomto případě nedochází k alokaci emisních práv (v případě reţimů s relativním cílem často
pojmenovaných jako „kredity―) jednotlivým provozovatelům zdrojů znečištění ještě před
začátkem příslušného obchodovacího období (ex ante), nýbrţ aţ ex post, tedy aţ poté, co
provozovatelé prokáţí, ţe dosáhly lepších emisních hodnot, neţ je vyţadováno na základě
referenční úrovně.163 T. Tietenberg dále upozorňuje s ohledem na skutečnost, ţe referenční
úrovně jsou typicky odvozené od regulatorních technologických standardů, na vyšší
administrativní náročnost reţimu s relativním cílem.
Z důvodu nepotřebnosti existence předem vytvořených technologických standardů můţe být
reţimů s absolutním cílem vyuţito např. i v situacích, kdy takové standardy ještě nejsou
vytvořeny či dokonce není moţné je vytvořit.164
Jak jiţ z výše uvedeného vyplývá, základním rozdílem mezi oběma reţimy je ten, ţe v případě
reţimu s absolutním cílem dochází ke stanovení emisního stropu pro všechny zahrnuté zdroje
znečištění, v případě reţimu s relativním cílem jsou pak stanoveny emisní stropy pouze pro
jednotlivé zdroje znečištění, nikoliv pro všechny takové zdroje jako celek.165
Naopak, vrozeným prvkem obou výše uvedených alternativ jako systémů emisního obchodování
je ponechání rozhodnutí na jednotlivých provozovatelích zdrojů znečištění, zda sníţit emise pod
poţadovanou úroveň znečištění, ať jiţ skrze útlum výroby či investice do šetrnějších technologií,
a prodat ušetřené či v budoucnu získaná emisní práva nebo naopak emise ponechat či zvýšit nad
poţadovanou úroveň znečištění a potřebná emisní práva si nakoupit od ostatních provozovatelů.
Toto rozhodnutí budou provozovatelé činit na základě na základě porovnání ceny emisních práv
na trhu a jejich mezních nákladů potřebných pro sníţení na příslušnou úroveň znečištění.
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Alternativa reţimu s absolutním cílem je preferována zejména ze strany států a organizací
zabývající se ochranou ţivotního prostředí. Důvodem je zřejmá výhoda tohoto reţimu v podobě
fixně stanoveného mnoţství emisí, které můţe být po celé obchodovací období vypuštěno do
ovzduší. Ekonomický prvek emisního obchodování pak umoţní, aby opatření ke sníţení
znečištění ţivotního prostředí, tedy např. investování do čistějších technologií ze strany
provozovatelů zdrojů znečištění, byla činěna tam, kde tak lze učinit s co nejniţšími náklady.
Slovy R. Barona a M. Colombiera tedy „minimalizovat náklady nutné k dosažení již předem
určeného environmentálního cíle―.166 Zástupci průmyslu naopak preferují reţim s relativním
cílem, a to z toho důvodu, ţe v případě tohoto reţimu nedochází k jakémusi „trestání― zvýšení
produkce výroby, nýbrţ naopak podporuje zvyšování efektivity takové produkce.167 Vzhledem
k neexistenci celkové emisního stropu je pak umoţněna také celková větší flexibilita celého
reţim, coţ ovšem způsobuje značnou nejistotu ohledně konečného dopadu tohoto reţimu na
ţivotní prostředí.
V praxi pak lze narazit i na kombinace výše uvedených základních alternativ. Příkladem můţe
být dnes jiţ ukončený národní systém emisního obchodování s povolenkami na emise CO2
fungující na dobrovolné bázi v letech 2002 aţ 2007 ve Velké Británii, který umoţňoval
vzájemné obchodování mezi provozovateli zahrnutými do tohoto systému (s absolutním cílem) a
provozovateli patřícími do odvětví, které mělo uzavřenu příslušnou speciální smlouvu s vládou
(tzv. Climate Change Agreement) a jímţ byly ve většině případů stanoveny emisní cíle na
relativní bázi.168
Jako příklady reţimů s absolutním cílem z praxe lze zmínit zejména mezinárodní emisní
obchodování dle čl. 17 Kjótského protokolu nebo jiţ výše zmíněný Acid Rain Program fungující
v USA jako příklady reţimů s absolutním cílem. Pokud jde o příklad reţimu s relativním cílem
lze zmínit např. u Emissions Trading Program jako vůbec první systém emisního obchodování
vytvořený na území USA (slouţící ke zvýšení kvality místního ovzduší jako součást tzv. Clean
Air Act), a v omezené podobě také společně zavaděná opatření (Joint Implementation) a
166
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mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism) dle čl. 6 a 12 Kjótského
protokolu.
Vzhledem k velmi úzkému spojení mezi EU ETS a Kjótským protokolem, jak bylo detailněji
popsáno výše, byla ze strany EK jiţ od počátku patrná preference reţimu a absolutním cílem.
Vystavění EU ETS jako reţimu s relativním cílem by značně odporovalo jednomu z hlavních
argumentů EK k zavedení emisního obchodování, a to existenci jiţ předem zcela jasně
stanoveného limitu v budoucnu vypuštěných emisí.169
Projev EU ETS jako reţimu s absolutním cílem našel své vyjádření v povinnosti členských států
vytvořit pro dané obchodovací období národní alokační plán (NAP), jehoţ součástí bylo mimo
jiné i uvedení celkového mnoţství povolenek, které mají členské státy v úmyslu alokovat pro
příslušné období.170

4.6 Oblast působnosti EU ETS
Oblast působnosti systémů emisního obchodování se tradičně vymezuje ve dvou základních
kategoriích. Těmito kategoriemi jsou jednak plyny a dále zdroje, z nichţ tyto plyny pocházejí
(zdroje znečištění). Obě dvě tyto kategorie jsou inherentně propojené. Výběr kontrolovaných
plynů záleţí jednak na zdrojích znečištění, jeţ mají být do emisního obchodování zahrnuty, ale
také na spolehlivosti, s jakou lze tyto plyny měřit (na jistotě, s jakou je moţné monitorovat
mnoţství emisí v ovzduší), a nákladech s jakými lze takové měření provádět. I tyto aspekty však
budou determinovány např. rozptýleností zahrnutých zdrojů znečištění. Nebude tak účinné
zahrnovat do systému emisního obchodování skleníkové plyny, jeţ jsou vypouštěny zdroji
znečištění pouze v minimálním mnoţství, nebo naopak zdroje znečištění, u nichţ je velmi
vysoká nejistota ohledně měřitelnosti jimi vypouštěných emisí skleníkových plynů.
Pokud jde o výběr zahrnutí zdrojů znečištění, je v zásadě moţných několik přístupů, které se dají
demonstrovat na dvou antagonistických variantách; tzv. downstream varianta a upstream
varianta.171 Tyto varianty se ve své čisté podobě, zejména pro jejich obtíţnou administrativní
169
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proveditelnost či ekonomickou neefektivnost, v praxi téměř nevyskytují. Poskytují však určité
spektrum moţností.
Pokud bude systém emisního obchodování koncipován ve variantě downstream, pak bude
zahrnovat veškeré zdroje emitující příslušné kontrolované plyny. Ve své čisté podobě tedy např.
zařízení umístěná v domácnostech, automobily, a potenciálně, při vyuţití té nejčistější podoby,
také např. hospodářská zvířata vypouštějící do ovzduší plyny jako metan, které vznikají při
trávicích procesech. Nevýhodou tohoto systému je však značná administrativní náročnost
spojená s monitorováním velkého počtu zdrojů, které v některých případech vypouštějí naprosto
minimální mnoţství emisí.
Naopak upstream varianta ve své čisté podobě zahrnuje jako zdroje výrobce či dovozce surovin,
při jejichţ zpracování dochází k vypouštění emisí příslušných plynů. Tito výrobci či dovozci si
musí opatřit dostatečné mnoţství emisních práv pro pokrytí emisí, k jejichţ vypuštění dojde při
spotřebě jejich surovin. V případě zahrnutí CO2 se bude jednat zejména o výrobce elektřiny
z uhlí či dovozce zemního plynu. V případě systému obchodování s emisemi CO2 pocházejících
z fosilních paliv by tak docházelo nikoliv k limitaci vypouštěných emisí CO2, nýbrţ k limitaci
obsahu uhlíku v těchto palivech. Výhodou tohoto systému je umoţnění nepřímo pojmout
všechny potenciální, jakkoliv rozptýlené zdroje příslušných emisí nacházejících se na
následujících článcích řetězce průmyslové výroby. Nevýhodou je pak zejména v některých
státech omezený počet výrobců či dovozců příslušných surovin a tedy nemoţnost vytvoření
dostatečně silného a rozsáhlého trhu, který je pro řádné fungování emisního obchodování
naprosto nezbytný.
Nevýhody obou výše uvedených základních koncepcí jsou také důvody, proč naprostá většina
dnes či v minulosti fungujících systémů emisního obchodování je či byla koncipována jako
hybridní bázi zahrnující zejména přímé emise vypouštěné z významných zdrojů znečištění. 172
V případě EU ETS je otázka oblasti působnosti systému inherentně spojena s výše uvedeným
přístupem „krok za krokem―. Zárodky tématu oblasti působnosti EU ETS se tak objevily jiţ ve
sdělení EK z června roku 1998, kdy EK s ohledem na zaujetí zmíněného přístupu navrhla
limitaci působnosti budoucího systému emisního obchodování na 1) ty skleníkové plyny, u
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kterých byly k dispozici dostatečné vědecké poznatky o jeho vlivu na ţivotní prostředí173 a 2) na
ty nejnotoričtější (best-known) zdroje znečištění jako jsou např. velká spalovací zařízení.174
Výslovně se tématu oblasti působnosti EU ETS věnovalo poprvé sdělení EK z května roku 1999,
jehoţ cílem bylo navázat na předchozí sdělení EK a posunout tak započatou debatu o
implementaci opatření nutných ke splnění závazků plynoucích z Kjótského protokolu a
v neposlední řadě také debatu o interním systému emisního obchodování v EU. Toto sdělení bylo
vzhledem k vytvoření EU ETS klíčové zejména v tom ohledu, ţe navrhlo zorganizovat širokou
debatu mezi všemi zainteresovanými subjekty, a to na základě v budoucnu přijaté zelené knihy,
jeţ měla poskytnout pro tuto diskuzi všechny v úvahu přicházející moţnosti koncepce budoucího
evropského systému emisního obchodování.175
Sdělení, mimo opětovného poukázání na rok 2005 jako vhodné cílové datum pro spuštění
interního systému emisního obchodování, vymezilo dvě základní otázky, kterými se měla Zelená
kniha zabývat a které dále rozvíjeli úvahy Komise uvedené v jejím předchozím sdělení. První
otázkou byla participace soukromých subjektů (private entities) na emisním obchodování,176
druhou pak byla otázka kompatibility budoucího systému emisního obchodování s existující
environmetální legislativou, v jejímţ rámci se EK zabývala oblastí působnosti sytému.
Pokud jde o otázku oblasti působnosti, EK se ve sdělení zcela s ohledem na tzv. přístup „krok za
krokem― jednoznačně přiklonila ke koncepci EU ETS jako tzv. downstream systému,
limitovaného zpočátku pouze na velké znečišťovatele či jeden určitý ekonomický sektor a dále
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pouze na emise CO2 jako nejpřesněji měřitelného skleníkového plynu. Tyto kategorie pak měly
být s rostoucími zkušenostmi a vývojem příslušné technologie postupně rozšiřovány.177
K prvnímu konkrétnímu výčtu oblastí průmyslu potenciálně zahrnutých do EU ETS došlo jiţ
v Zelené knize. EK s odkazem na směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících
látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení178 a dále směrnici IPPC jako základní odrazové
můstky navrhla do EU ETS zahrnout následující sektory: 1) elektřina a výroba tepla, ţelezo a
ocel, 3) zpracování, 4) chemikálie, 5) sklo, keramika a stavební materiály (včetně cementu), a
konečně 6) papír a tisk (včetně buničiny ze dřeva). Mělo dojít k zahrnutí všech zařízení
spadajících do těchto oblastí s výjimkou oblasti elektřiny a výroby tepla, u které EK navrhovala
zahrnutí pouze zařízení se jmenovitým tepelným příkonem větším neţ 50 MW.179
Obsahově téměř totoţný výčet zahrnutých činností a zdrojů znečištění, ovšem z hlediska výčtu
značně přeorganizovaný, se pak dostal i do konečného znění směrnice EU ETS (přílohy I).180
Rozdílem oproti původně navrţenému výčtu bylo vyřazení chemického sektoru z důvodu jeho
nevýznamného dopadu na ţivotní prostředí (méně neţ 1 % všech emisí CO2 vypuštěných v roce
1990 na území EU) a dále z důvodu vysokého počtu zařízení do něj spadajících (zhruba 34 000
zařízení), jejich zahrnutí do EU ETS by mělo za následek značné (nepoměrné) administrativní
zatíţení systému. Dále došlo k zahrnutí také všech spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným
příkonem větším neţ 20 MW (s výjimkou zařízení pro spalování nebezpečných nebo
komunálních odpadů). Byla tedy sníţena původně navrhovaná hranice 50 MW obsaţená
v Zelené knize. Jak uvedla EK, zařízení se jmenovitým tepelným příkonem mezi 20 a 50 MW
jsou velmi významné zdroje CO2, jejichţ se počet se v budoucnosti bude s velkou
pravděpodobností zvyšovat.181
Přestoţe příloha II směrnice EU ETS uváděla všech šest skleníkových plynů či skupin
skleníkových regulovaných Kjótským protokolem (příloha A), byl na počátku EU ETS
177

COM (1999) 230, op. cit., s. 16. Jednalo se tedy o drţení linie nastavené jiţ sdělením z roku 1998.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, Úř. věst. L 309, 27. listopadu 2001.
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COM (2000) 87 final, op. cit., s. 13 a 14.
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Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 7.
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V tomto jediném případě tak došlo k rozšíření oblasti působnosti směrnice EU ETS oproti směrnici IPPC, jeţ
obsahovala hranici jmenovitého tepelného příkonu 50 MW. Viz DIRECTORATE-GENERAL, ENVIRONMENT,
op. cit., s. 2.
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regulován pouze

CO2.182 Kompletní výčet skleníkových plynů regulovaných Kjótským

protokolem bylo třeba chápat jednak jako jakýsi odkaz na spojitost s Kjótským protokolem,
případně dalšími v budoucnu vytvořenými systémy emisního obchodování, a dále také jako
signál moţného budoucího rozšíření systému.
Základními důvody pro výběr pouze a právě tohoto skleníkového plynu byly jednak vysoká
přesnost a spolehlivost dat týkajících se jeho monitorování, vykazování a ověřování jeho emisí a
dále jeho zdaleka největší dopad na ohřev vnější atmosféry ze všech skleníkových plynů.183
Zahrnutí ostatních skleníkových plynů do regulace EU ETS podmínila EK ve své důvodové
zprávě pokrokem, mimo jiné, v otázkách monitorování, vykazování a ověřování těchto
skleníkových plynů,184 kdy především otázka přesného a ověřitelného monitorování
regulovaných plynů je pro řádné fungování emisního obchodování naprosto zásadní.185
V souvislosti vymezením působnosti směrnice EU ETS (konkrétně pokud jde o zahrnuté
činnosti) bylo Soudnímu dvoru podána ţádost o rozhodnutí o předběţné otázce,186a to zda
nedošlo k porušení zásady rovného zacházení (tedy jednoduše řečeno, v tomto případě zda
nebylo s obdobnými situacemi bezdůvodně zacházeno odlišně), pokud bylo do působnosti
směrnice v 1. fázi EU ETS zahrnuto ocelářské odvětví, ovšem jiţ nikoliv chemický sektor a
sektor výroby aluminia, které jsou v konkurenčním postavení. Při posuzování obdobnosti situací
jiţ na počátku Soudní dvůr EU odmítl jako rozhodné hledisko konkurenčního postavení,187
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Příloha I Směrnice obsahuje výčet skleníkových plynů regulovaných v souvislosti se zde uvedenými činnostmi a
zařízeními.
183
Oxid uhličitý v roce 1999 měl na svědomí aţ 80% veškerých emisí skleníkových plynů na území EU. Viz
Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 6.
184
Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 6 a 7.
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Emise Co2 spadaly i do oblasti působnosti směrnice IPPC, kdyţ vyhovovaly jejímu širokému vymezení pojmu
znečištění jako lidské činnosti „přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, tepla nebo hluku do ovzduší,
vody nebo půdy, které může být škodlivé lidskému zdraví nebo nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí, které
může vést ke škodám na hmotném majetku anebo omezit či narušit pohodu nebo omezit či zabránit jinému
legitimnímu způsobu využití životního prostředí―. Viz DIRECTORATE-GENERAL, ENVIRONMENT, op. cit., s.
1.
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Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-127/07, jejímţ předmětem byla
ţádost o rozhodnutí o předběţné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Conseil d‗État (Francie) ze
dne 8. února 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 5. března 2007, v řízení Société Arcelor Atlantique et Lorraine a
další proti Premier ministre, Ministre de l‘Écologie et du Développement durable a Ministre de l‗Économie, des
Finances et de l‗Industrie.
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Bod 36 rozsudku ve věci C-127/07
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nicméně i tak Soudní dvůr dospěl k závěru, ţe jsou zmíněná odvětví s ohledem na cíle a předmět
úpravy směrnice EU ETS v porovnatelné situaci. Pozornost soudu se tak obrátila na eventuální
odůvodnění nerovného zacházení. Soud dospěl k závěru, ţe jak v případě odvětví hliníku, tak
v případě chemického sektoru takové odůvodnění existuje. V obou případech Soudní dvůr EU
konstatoval, ţe takovýmto odůvodněním je neporovnatelně vyšší administrativní náročnost a
proveditelnost zahrnutí obou zmíněných odvětví do EU ETS. V případě chemického sektoru
Soudná dvůr pouţil argumentaci obdobnou EK při nezahrnutí chemického sektoru do konečného
znění směrnice EU ETS, tedy nevýznamný dopad tohoto odvětví na ţivotní prostředí a dále
mnoţství zařízení do tohoto odvětví spadajícího.188 Pokud jde o odvětví aluminia, i zde byla
jedním ze dvou důvodu administrativní náročnost jeho případného zahrnutí do EU ETS. V tomto
případě pak přistupuje ještě další prvek a mnoţství emisí, ač Soudní dvůr jiţ v úvodu svého
rozsudku jasně stanovil, ţe mnoţství emisí nelze povaţovat za rozhodné kritérium. Nicméně
s ohledem na charakter 1. a 2. fáze EU ETS a dále značný rozdíl mezí mnoţstvím emisí mezi
těmito dvěma sektory Soudní dvůr konstatoval, ţe v tomto případě lze toto kritérium vyuţít.189

4.7 Způsob alokace emisních práv
Aby bylo vůbec moţné zahájit obchodování s emisními právy, je třeba, aby subjekty, kterým je
umoţněno s těmito právy obchodovat, měly tyto práva ve své dispozici a mohly s nimi takto
nakládat; v případě potřeby je nakupovat nebo naopak při jejich přebytku je prodat a získat tak
příslušné finanční prostředky.
K alokaci emisních práv dochází v obecné rovině třemi základními způsoby. Těmito způsoby
jsou 1) alokace pomocí draţby (auctioning), 2) alokace emisních práv zdarma (free of a charge)
zaloţená buď na základě historické úrovně emisí daného zdroje znečištění (grandfathering) nebo
na základě stanovené referenční úrovně zakládající se na míře emisní účinnosti příslušného
zdroje znečištění, tedy na mnoţství jím vypuštěných emisí na jednu jednotku jeho vstupu,
výstupu či jeho aktivity stejně jako je tomu v případě systémů emisního obchodování
s relativním cílem (benchmarking).190 Lze si tak představit situaci, kdy v reţimu s absolutním
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Bod 65 rozsudku ve věci C-127/07
Bod 72 rozsudku ve věci C-127/07
190
V teorii lze však nalézt i dělení odlišné. Např. T. H. Tietenberg rozděluje způsoby počáteční alokace v případě
systémů na obchodování převoditelných práv, tedy nikoliv jen pro kategorii práv emisních, do čtyř skupin, a to
189
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cílem dojde k určení příslušného mnoţství alokovaných emisních práv na základě referenční
úrovně, tedy principu uţívaného v případě reţimu s cílem absolutním.191
Z důvodu zřetelných ekonomických dopadů na subjekty zúčastněné na systému emisního
obchodování je způsob alokace emisních práv nejkontroverznějším prvkem při vytváření podoby
systému.192 Při alokaci na základě historické úrovně emisí je ekonomická hodnota emisních práv
převáděna na provozovatele zdroje znečištění, naopak v případě alokace prostřednictvím aukce
je příslušná částka vydraţena ve prospěch příslušného regulátora systému, který tyto prostředky
vyuţije zejména k hrazení nákladů spojených s údrţbou systému.193 Dochází zde tak k jasnému
antagonismu zájmů mezi subjekty zúčastněnými na emisním obchodování (provozovatelé zdrojů
zněčištění), na straně jedné, a regulátory tohoto systému (nejčastěji ve formě států), na straně
druhé.194 Způsob výběru alokace emisních práv je tak poměrně delikátní politickou záleţitostí,
kdy musí dojít k zohlednění mnoha faktorů, zejména pak dopad příslušného způsobu alokace na
podnikatelské prostředí nebo jiţ vytvořený legislativní rámec.
Ze strany provozovatelů zdrojů znečištění logicky dochází k preferenci alokace povolenek na
základě jimi v minulosti vypouštěného mnoţství emisí. Tento přístup ovšem ve své podstatě
popírá jeden ze základních principů práva ţivotního prostředí EU, a to princip znečišťovatel platí
(polluter pays principle).195 Dochází zde totiţ k situaci, kdy čím větší mnoţství emisí bylo
zdrojem znečištění v minulosti vypuštěno do ovzduší, tím větší počet emisních práv tento zdroj
dostane. Jedná se tudíţ o jakési odměňování jednotlivých zdrojů znečištění za mnoţství jimi
v minulosti vypuštěných emisí. Jak trefně poznamenává M. Peeters, princip znečišťovatel platí se
zde mění na princip „znečišťovatel vydělává― (získává) (polluter earns principle).196 Můţe pak
docházet k situacím, kdy se provozovatelé budou chovat extrémně neekologicky a to z toho
důvodu, aby si zajistili co nejvýhodnější vstupní pozici při spuštění zamýšleného systému
prostřednictvím 1) aukcí, 2) loterií, 3) administrativních pravidel zaloţených na tzv. kritériích vhodnosti (eligibility
criteria), a konečně 4) pravidla first come-first serve. Viz TIETENBERG, Tom, op. cit., s. 10.
191
LEFEVERE, Jürgen. op. cit., s. 89.
192
Viz TIETENBERG, Tom, op. cit., s. 10.
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Určitá část výnosů z příslušných draţeb pak také můţe být odváděna na řešení nejrozličnějších
environmentálních problémů, tak jak je tomu nyní v případě EU ETS (viz níţe).
194
PEETERS, Marjan. Emissions trading as a new dimension to European environmental law: the political
agreement of the European Council on the greenhouse gas allowance trading. European Environmental Law
Review, 2003, s. 86.
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Tento princip je výslovně zakotven v čl. 191 odst. SFEU.
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PEETERS, Marjan. op. cit., s. 87.
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emisního obchodování. Na druhou stranu bude tento způsob alokace znevýhodňovat ty
provozovatele, kteří jiţ před spuštěním systému emisního obchodování podnikli kroky
k razantnímu sníţení svých emisí (tzv. early movers), pokud nebudou pro tyto provozovatele
stanovena speciální pravidla. Nevýhodou způsobu alokace na základě historické úrovně emisí je
pak také moţné narušení pravidel EU o státní podpoře.
Alternativně pak lze v případě způsobu alokace na základě historické úrovně emisí volit mezi
rigidní variantou tohoto systému, tedy jednorázovým stanovením mnoţství alokovaných
emisních práv do budoucna na základě mnoţství emisí vypouštěného v jednou specifickém
období či okamţiku, nebo flexibilní variantou umoţňující opakované aktualizace mnoţství
vypouštěných emisí (např. za uplynulý rok) a následně i aktualizaci mnoţství alokovaných
emisních práv na další příslušné období. 197
Hlavním argumentem zástupců průmyslu pro odmítnutí alokace emisních prostřednictvím draţby
je povinnost vynakládat finanční prostředky za něco, čeho se jim do této doby dostávalo zdarma.
V této souvislosti se objevují názory o odnětí dříve přiznaného práva na znečištění (right to
pollute) a s tím spojeného vzniku nároku na odpovídající finanční kompenzaci. Existence tohoto
práva a na něj navázaného nároku však byla jiţ několikrát zcela rezolutně odmítnuta, a to nejen
v případě jednotlivých provozovatelů, ale i v případě států v souvislosti s mezinárodním emisním
obchodováním dle Kjótského protokolu.198
Všechny výše uvedené alternativy se uplatní v případě reţimu s absolutním cílem. U systémů
s cílem relativním je otázka způsobu alokace většinou obsoletní, jelikoţ v případě tohoto typu
emisního obchodování nedochází k alokaci emisních práv ex ante, před započetím příslušného
obchodovacího období, ale aţ ex post, po zhodnocení emisní náročnosti prováděné aktivity. K
alokaci příslušného mnoţství emisních práv, pokud k němu vůbec dojde, pak dochází zdarma.199
V případě způsobu alokace skrze referenční úroveň pak lze, stejně jako v případě reţimu
s relativním cílem, pozorovat určitý příklon k úpravě typické pro administrativně-právní nástroje,
kdy dochází k nastavení určitých technologických standardů, které je třeba splnit. Nicméně, takto
197

ORTENSEN, Bent O. G. The EU Emmission Trading Directive. European Environmental Law Review, 2004, s.
281
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Na úrovni států tomu bylo při formulování Marrákešských dohod, kdy se do jejich znění na popud zemí
sdruţených v tzv. skupině G-77 a Číny dostala formulace o nepřípustnosti vzniku jakéhokoliv práva, titulu či nároku
rozvinutých států na znečištění. Viz FCCC/CP/2001/13/Add.2, s. 2.
199
LEFEVERE, Jürgen, op. cit., s. 88 a 89.
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nastavené standardy jsou doplněny o prvek flexibility umoţňující provozovatelům, kteří přesáhli
příslušný limit, dokoupit si na trhu potřebná emisní práva.200
Sloţitá realita reálného světa samozřejmě způsobuje, ţe v praxi se lze setkat i se systémy
emisního obchodování, které v sobě zahrnují kombinaci výše uvedených metod. Regulátor se
například můţe rozhodnout, ţe část emisních práv alokuje prostřednictvím historických emisí a
zbylá emisní práva pak prodá v draţbě. EU ETS je typickým příkladem, kde dochází k tomuto
kombinování různých metod alokace povolenek (viz dále).
Otázky alokace emisních práv se EK poprvé dotkla ve svém sdělení z roku 1999, kde
konstatovala, ţe alokace emisních povolení „by měla být alespoň transparentní, nediskriminující
a založená na objektivních standardech zohledňující již dříve podniknuté redukční kroky―.201
Otázkou alokace emisních práv z hlediska jejich jednotlivých způsobů adresovala EK aţ
v Zelené knize. Primárně jsou EK zmíněny varianty alokace emisních práv skrze draţbu a na
základě historického mnoţství emisí. Z formulace Zelené knihy plyne jednoznačná snaha EK
zvolit jako primární způsob alokace emisních práv alokaci skrze draţbu, která dle EK „poskytuje
rovnou a spravedlivou šanci všem společnostem získat povolenky transparentním způsobem―.
Zároveň při této variantě dochází k odstranění téměř všech pochybností týkajících se
eventuálního narušení hospodářské soutěţe a vnitřního trhu, stejně tak jako sloţitých politických
vyjednávání o tom jaké mnoţství povolenek má dostat kaţdý z příslušných provozovatelů.202
Návrh směrnice EU ETS původně neobsahovala fixní způsob alokace povolenek pouze pro 1.
fázi systému, a to povinnou alokaci všech povolenek zdarma. Důvodem byla zejména ta
skutečnost, ţe 1. fáze EU ETS byla zamýšlena jako fáze přípravná (pro spuštění emisního
obchodování na mezinárodní úrovni) a členské státy ještě neměly pro toto období stanoveny
ţádné závazné redukční závazky. Vzhledem k nedostatku zkušeností pak návrh pro 2. fázi
systému počítal s tím, ţe o příslušném harmonizovaném způsobu alokace pro toto období
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PEETERS, Marjan. op. cit., s. 87.
COM (1999) 230, op. cit., s. 16.
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COM (2000) 87 final, op. cit., s. 17 aţ 19. V případě alokace na základě historických emisí pak EK klade důraz
na otázku alokace emisních práv tzv. nově příchozím na trh („new entrants―), u nichţ data o historických emisích
neexistují. EK zdůrazňuje potřebu alokovat emisní práva těmto subjektům za stejných podmínek jako se tomu děje
v případě jiţ existujících (operujících) subjektů.
201

59

rozhodne EK aţ následně, a to s ohledem na získané zkušenosti. 203, 204 Takovéto rozhodnutí byla
EK oprávněna učinit ve zjednodušené proceduře bez nutnosti přijímat legislativní změnu
směrnice EU ETS.205
V rámci legislativního procesu došlo ke změně výše uvedených pravidel, zejména pak zvýšení
jistoty ohledně způsobu alokace v rámci 2. fáze. Konečné znění směrnice EU ETS obsahovalo
pro 1. fázi systému povinnost členských států alokovat zdarma alespoň 95 % všech povolenek.
Stejný způsob alokace se uplatnil i v případě 2. fáze, kde se však percentuálně hranice sníţila na
90 %.206 Rozhodnutí, jehoţ předmětem byla alokace příslušných povolenek, muselo být přijato
na základě NAP zaloţeného na objektivních a transparentních kritériích, zejména pak na
kritériích obsaţených v příloze III Směrnice EU ETS včetně přihlédnutí k připomínkám
veřejnosti.207

4.8 Centralizace versus decentralizace EU ETS
Ve své původní podobě se existoval EU ETS ve značně decentralizované podobě ponechávající
značnou část úpravy jeho základních prvků na jednotlivých členských státech. Jednalo se jak o
stanovení celkové výše emisního stropu, tak i např. o kritéria alokace emisních povolenek nebo
vedení příslušných registrů. Aţ do konce druhé fáze tak lze EU ETS popsat jako soustavu 30
značně nezávislých, ovšem vzájemně vnitřně propojených národních systémů emisního
obchodování, podléhajících určitým společným pravidlům, procedurám, zásadám a kritériím. 208
Otázce rozdělení kompetencí mezi EU a její členské státy se věnovala jiţ Zelená kniha. V ní EK
nabídla jakési spektrum moţností koncepce budoucího systému emisního obchodování.209 To
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POHLMANN, Marcus., op. cit., s. 343.
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„Koncepčně může být emisní obchodování v rámci EU organizováno na několika různých úrovních s různorodým
stupněm ingerence EU.― Viz Communication from the Commission of 8 March 2000 to the Council and the
European Parliament on policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European Climate
Change Programme. COM (2000) 88. s. 12.
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bylo ostatně v souladu s povahou Zelené knihy jako dokumentu pouze stimulujícího odbornou
debatu nad budoucí koncepcí EU ETS. Na jedné straně spektra stál silně harmonizovaný a
centralizovaný systém emisního obchodování s pouze velmi omezenou diskreční pravomocí
členských států, na straně druhé pak systém emisního obchodování silně decentralizovaný, kdy
role unijních orgánů byla limitována pouze na dohled nad národními systémy jednotlivých
členských států s právem na monitorování pokroku s ohledem na redukční závazky EU. Výhody
centralizované varianty systému emisního obchodování viděla EK v jeho snadnější administraci
a dále vysoké úrovni rovného zacházení s jednotlivými provozovateli. Oproti tomuto stála
nezávislost jednotlivých členských států, kdy hrozila značné narušení vnitřního trhu EU a bylo
tak třeba přijmout detailními pravidla týkajícími se alokace emisních práv, včetně kontroly
dodrţování těchto pravidel.210 V kontextu harmonizace způsobu alokace emisních práv pak EK
učinila implicitní příklon k centralizovanému určení emisního limitu (stropu) pro kaţdý
jednotlivý členský stát.211
Jak, jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, v konečném znění směrnice zvítězila nakonec s
ohledem na princip subsidiarity212 a proporcionality213 značně decentralizovaná varianta EU
ETS. Tak tomu bylo i v případě alokace povolenek. Přestoţe se EK v návrhu směrnice přiklonila
k decentralizovanému stanovování mnoţství povolenek jednotlivými členskými státy (s ohledem
na jejich odlišné redukční závazky a diverzitu v rámci zdrojů znečištění), navrhla také vytvořit
trh s emisními povolenkami na úrovni celé EU. Důvodem byla potřeba najít rovnováhu mezi
subsidiaritou a výhodami plynoucími z co nejširšího systému emisního obchodování, který

210

Communication from the Commission of 8 March 2000 to the Council and the European Parliament on policies
and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European Climate Change Programme. COM (2000)
88. s. 12 a 13
211
Communication from the Commission of 8 March 2000 to the Council and the European Parliament on policies
and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European Climate Change Programme. COM (2000)
88. s. 18
212
Čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU: „Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými
státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe
dosaženo na úrovni Unie. Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad
subsidiarity a proporcionality.―
213
Čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU: „Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu s
Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.―
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v tomto případě zahrnuje území celé EU.214 Reálného ekonomického benefitu emisního
obchodování je moţné dosáhnout pouze tehdy, pokud bude moţné obchodovat a nakládat
s emisními povolenkami v rámci celé EU. Všude tam, kde pak není třeba harmonizace, bude na
příslušných členských státech, aby učinily potřebná rozhodnutí ohledně konkrétních pravidel
fungování EU ETS na jeho území.215

4.8.1 Národní alokační plán (NAP)
I přes decentralizovaný přístup však byla nutná určitá harmonizace EU ETS. Ta se v konečném
znění směrnice EU ETS projevila zejména ve vytvoření mechanismu národních alokačních
plánů. Jak jiţ bylo uvedeno výše, s ohledem na dodrţení principů subsidiarity a proporcionality
bylo celkové mnoţství emisních povolenek pro 1. a 2. fázi EU ETS ponecháno na jednotlivých
členských státech a jejich rozhodnutí.216 V době 1. a 2. fáze EU ETS tak neexistoval jednotně
stanovený celounijní emisní strop na příslušné časové období, ale pouze souhrn 30 národních
emisních stropů, jejichţ výše byla dosaţena za souhlasu členských států a EK.217
Před kaţdým obchodovacím období EU ETS (fází) bylo dle čl. 9 odst. 1směrnice EU ETS
povinností kaţdého členského státu vytvořit pro kaţdé takové období tzv. národní alokační plán
(NAP) uvádějící celkové mnoţství povolenek, které mají v úmyslu tyto členské státy alokovat,
seznam zahrnutých zařízení spolu s mnoţstvím povolenek, které mají být kaţdému takovému
zařízení přiděleny,218 a dále způsob, jakým zamýšlí tak učinit. Takto vypracovaný NAP byl poté
členský stát povinen zveřejnit a oznámit EK a ostatním členským státům. Členský stát pak není
nikterak limitován činit v takto oznámeném NAP jakékoliv změny, a to aţ do doby neţ přijme
rozhodnutí dle čl. 11 směrnice EU ETS (viz dále).219 V případě prvního obchodovacího období
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Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 4.
215
Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 12.
216
Rozsudek Soudního prvního stupně (druhého senátu) ze dne 23. září 2009 ve věci T-183/07 (Polsko v. Komise),
jejímţ předmětem byl návrh Polské republiky na úplné nebo částečné zrušení rozhodnutí Komise K(2007) 1295 v
konečném znění ze dne 26. března 2007 týkajícího se národního alokačního plánu pro povolenky na emise
skleníkových plynů na období 2008 aţ 2012.
217

POHLMANN, Marcus. op. cit. s. 353.
Příloha III směrnice EU ETS, kritérium 10.
219
Viz Rozsudek Soudního prvního stupně (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2005 ve věci T-178/05 (Spojené
království v. Komise), jejímţ předmětem byl návrh Spojeného království na zrušení rozhodnutí Komise C (2005)
218
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bylo oznámení nutno učinit nejpozději do 31. 3. 2004, následující obchodovací období pak
nejpozději 18 měsíců před začátkem tohoto období.
Takto decentralizovaně pojatý systém emisního obchodování ovšem vyţadoval určitou míru
harmonizace, která by zajistila jeho kompatibilitu s ohledem na širší regulatorní rámec. NAP tak
musely být zaloţeny na objektivních a transparentních kritériích, a to včetně kritérií uvedených
v příloze III směrnice EU ETS, přičemţ se náleţitě přihlíţelo i k připomínkám veřejnosti.220 Jak
uvádí EK v důvodové zprávě k návrhu směrnice EU ETS, stanovení těchto kritérií bylo nutné pro
zajištění toho, aby odvětví zahrnutá do EU ETS náleţitě přispěla k celkovému potřebnému
sníţení emisí skleníkových plynů EU vyplývajících pro ni z mezinárodních závazků a dále aby
byla zajištěná rovnocenná pravidla hry vnitřního trhu pro všechny participanty napříč EU. 221
Za účelem jednotného uplatňování kritérií uvedených v příloze III Směrnice bylo v jejím čl. 9
odst. 1 předvídáno vypracování příslušných prováděcích pokynů EK. K vydání těchto pokynů
došlo nejprve dne 7. 1. 2004,222 aby následně s ohledem na zkušenosti s NAP vytvořenými pro
první obchodovací období byly přijaty dne 22. 12. 2005 pokyny doplňující.223 Po přijetí směrnice
2004/101/ES bylo v příloze I směrnice EU ETS uvedeno celkem 12 kritérií.224 První

1081 konečné ze dne 12. dubna 2005, které se týká návrhu změny národního alokačního plánu pro přidělování
povolenek na emise skleníkových plynů
220
Je tedy zřejmé, ţe členský stát můţe sestavit svůj NAP I na základě jiných kritérií neţ těch stanovených v příloze
III směrnice EU ETS, pokud taková kritéria budou objektivní a transparentní. Viz Rozsudek Soudního prvního
stupně (třetího rozšířeného senátu) ze dne 7. listopadu 2007 ve věci T-374/04 (Německo v. Komise), jejímţ
předmětem byl návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise K (2004) 2515/2 konečné ze dne 7. července 2004,
které se týká národního alokačního plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů oznámeného
Spolkovou republikou Německo
221
Explanatory Memorandum to Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, op. cit., s. 16.
222
Communication from the Commission on guidance to assist Member States in the implementation of the criteria
listed in Annex III to Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading
within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, and on the circumstances under which force
majeure is demonstrated. COM (2003) 830
223
Sdělení Komise Další pokyny k alokačním plánům systému EU pro obchodování s emisemi na období 2008 aţ
2012. COM (2005) 703
224
1. Celkové mnoţství povolenek, které mají být přiděleny pro příslušné období, je v souladu s povinností
členského státu omezit své emise podle rozhodnutí 2002/358/ES a Kjótského protokolu, přičemţ se přihlédne na
jedné straně k podílu na celkových emisích, který tyto povolenky představují ve srovnání s emisemi ze zdrojů
nespadajících pod tuto směrnici, a na druhé straně k národním energetickým politikám, a mělo by být v souladu s
národním programem změny klimatu. Celkové mnoţství povolenek, které mají být přiděleny, nesmí být větší neţ je
pravděpodobně nutné k přísnému uplatňování kritérií této přílohy. Do roku 2008 musí být mnoţství tak velké, aby
bylo v souladu s cestou k dosaţení nebo překročení cíle kaţdého členského státu podle rozhodnutí 2002/358/ES a
Kjótského protokolu 2. Celkové mnoţství povolenek, které mají být přiděleny, je v souladu s hodnoceními
skutečného a předpokládaného pokroku při plnění příspěvků členských států k závazkům Společenství podle
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z uvedených pokynů EK pak rozdělilo alokační kritéria dle různých kategorií, a to podle tohoto
zda jde o kritéria povinná či nikoliv nebo podle toho na které úrovni se tato kritéria uplatní
(úroveň emisního stropu, úroveň činnosti a úroveň zařízení).225
Do tří měsíců po oznámení NAP členským státem byla EK oprávněna NAP nebo jeho jakoukoli
část odmítnout z důvodu neslučitelnosti s kritérii uvedenými v příloze III směrnice EU ETS nebo
s článkem 10 stanovující způsoby alokace emisních povolenek pro příslušná obchodovací
období. Učinit rozhodnutí o alokaci emisních povolenek mohl členský stát aţ tehdy, pokud EK
přijmula jím navrţené změny. Odmítavé rozhodnutí muselo být ze strany EK přesvědčivě
odůvodněno.226 Byl to právě tento článek, který se stal jedním z nejčastějších objektů intepretace
ze strany Soudního dvora EU. V tomto článku se v koncentrované podobě zrcadlí
decentralizovaná povaha EU ETS v období své 1. a 2. fáze umoţňující členským státům v rámci
limitů stanovených přílohou III směrnice EU ETS a článkem 10 (zajišťujících tak určitou míru
harmonizace) rozhodovat o konkrétní podobě uplatnění některých základních prvků EU ETS.
Ovšem pouze za předpokladu, ţe je zde dohled EK nad tímto postupem, která zastupuje zájmy
celé EU nad dodrţováním stanovených limitů, včetně pravomoci určit, zda tyto byly dodrţeny či
nikoliv. Decentralizovaná povaha EU ETS tak umoţňovala členským státům při rozhodování o
rozhodnutí 93/389/EHS. 3. Mnoţství povolenek, které mají být přiděleny, je v souladu s potenciálem, včetně
technologického potenciálu, činností spadajících pod tento systém a zaměřených na sníţení emisí. Členské státy
mohou zaloţit své přidělování povolenek na průměrných emisích skleníkových plynů podle produktu pro kaţdou
činnost a dosaţitelný pokrok v kaţdé činnosti. 4. Plán je v souladu s ostatními právními a politickými nástroji
Společenství. Je třeba brát v úvahu nevyhnutelné nárůsty emisí vyplývající z nových legislativních poţadavků. 5. V
souladu s poţadavky Smlouvy, a zejména s články 87 a 88, plán nerozlišuje mezi společnostmi nebo odvětvími tak,
aby neoprávněně upřednostňoval některé podniky nebo činnosti. 6. Plán obsahuje informace o způsobu, jak se do
systému Společenství v daném členském státě bude moci zapojit nový účastník na trhu. 7. Plán můţe přihlíţet k
časným akcím a obsahuje informace o způsobu, kterým se časné akce berou v úvahu. Členské státy mohou při
přípravě národního alokačního plánu vyuţívat referenční úrovně (benchmarks) odvozené z referenčních dokumentů
týkajících se nejlepších dostupných technologií, a tyto referenční úrovně mohou zahrnovat moţnost vyuţití časných
akcí. 8. Plán obsahuje informace o způsobu, kterým se zohledňuje čistá technologie, včetně energeticky úsporných
technologií. 9. Plán zahrnuje ustanovení pro vyjádření připomínek veřejnosti a obsahuje informace o tom, jak se k
těmto připomínkám přiměřeně přihlíţí před přijetím rozhodnutí o přidělení povolenek. 10. Plán obsahuje seznam
zařízení spadajících pod tuto směrnici s uvedenými mnoţstvími povolenek, které mají být kaţdému zařízení
přiděleny. 11. Plán můţe obsahovat informace o způsobu, kterým se přihlíţí k existenci hospodářské soutěţe ze
zemí nebo subjektů mimo Evropskou unii. 12. Plán stanoví maximální mnoţství CER a ERU, jeţ mohou
provozovatelé pouţívat v systému Společenství, jako procento přídělu povolenek kaţdému zařízení. Toto procento
musí být v souladu se závazky členských států týkajícími se doplňkovosti podle Kjótského protokolu a rozhodnutí
přijatých na základě UNFCCC nebo Kjótského protokolu.
225
Communication from the Commission on guidance to assist Member States in the implementation of the criteria
listed in Annex III to Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading
within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, and on the circumstances under which force
majeure is demonstrated. COM (2003) 830. s. 3 a 4
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konkrétní podobě uplatnění základních prvků zohledňovat jejich specifické národní podmínky,
včetně rozdílných úrovní sníţení emisí skleníkových plynů, rozdílné ekonomické situace nebo
rozdílného potenciální pro sníţení emisí.
NAP musí však důrazně odlišeny od rozhodnutí členských států činěných podle čl. 11 odst. 1 a 2
směrnice EU ETS, kterými ze strany členského státu dochází k samotné alokaci povolenek
jednotlivým provozovatelům. Tato rozhodnutí musí být v souladu s NAP. Směrnicí EU ETS byla
také stanovena povinnost členským státům při přijímání těchto rozhodnutí náleţitě přihlédnout k
připomínkám veřejnosti, tak jako v případě vytváření NAP.
Na základě ustálené judikatury Soudního dvora EU227pak bylo vzhledem k povaze NAP
stanoveno, ţe NAP nemůţe být aktem, který by se bezprostředně a osobně dotýkal provozovatele
zařízení z hlediska stanovení počtu jemu alokovaných povolenek,228a tudíţ ten není oprávněn
dovolávat se neplatnosti tohoto NAP. Aktem, jeţ naopak má takový účinek, je aţ rozhodnutí
členského státu dle čl. 11 směrnice EU ETS, proti kterému se můţe příslušný provozovatel bránit
před vnitrostátními soudy.
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Prvním rozhodnutím v dlouhé řadě obdobných rozhodnutí bylo usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne
30. dubna 2007 ve věci T-387/04 (EnBW v. Komise), jejímţ předmětem byl návrh na zrušení rozhodnutí Komise K
(2004) 2515/2 konečné ze dne 7. července 2004 o národním plánu přidělování povolenek pro emise skleníkových
plynů.
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SFEU, čl. 263 odst. 4
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5. Další vývoj ETS
5.1 Revize směrnice EU ETS
Základem pro revizi EU ETS se stal čl. 30 směrnice EU ETS nazvaný jako „Přezkum a další
vývoj―, který svém druhém odstavci stanovil Komisi povinnost na základě dosavadních
zkušeností vypracovat zprávu o uplatňování Směrnice zabývající se taxativně stanovenými
okruhy otázek. Mezi těmito okruhy otázek byly kupříkladu otázka změny přílohy I Směrnice
stanovující oblast působnosti směrnice, otázka další harmonizace způsobu alokace emisních práv
či otázka existence jediného unijního registru. Spolu s touto zprávou pak bylo EK výslovně
umoţněno předloţit EP a Radě odpovídající legislativní návrhy.
Ještě před přijetím zprávy dle čl. směrnice EU ETS spustila EK uţší veřejný průzkum probíhající
od června do září roku 2005, jehoţ cílem bylo shromáţdit relevantní informace od
kvalifikovaných subjektů, jako např. vlád členských států, provozovatelů či nevládních
organizací. I kdyţ tento průzkum, jak konstatovala sama EK, indikoval, ţe zde existuje jistý
prostor pro zlepšení celkového fungování EU ETS, neposkytl však pro takové zlepšení ţádná
konkrétní doporučení. Za důvod tohoto výsledku lze zřejmě pokládat poměrně krátkou dobu
fungování EU ETS spuštěného v roce 2005 a tedy i značně omezené mnoţství zkušeností,
z kterých by bylo moţné čerpat relevantní informace ohledně dosavadního fungování celého
systému.
Aţ přijetí zprávy EK dle čl. 30 směrnice EU ETS se dá však obecně pokládat za počátek procesu
revize směrnice.229 Došlo však pouze k naplnění první části čl. 30 odst. 2 směrnice EU ETS
stanovující EK předloţit výše uvedenou zprávu, nikoliv jiţ však k naplnění části druhé
zmíněného ustanovení explicitně vyzývající, aby zároveň s předloţením zprávy došlo také k
předloţení příslušných legislativních návrhů. Jak konstatovala EK ve své zprávě, s ohledem na
potřebu získání dalších zkušeností s fungováním EU ETS a provedení odpovídajícího
zhodnocení by bylo předčasné jiţ v této fázi předkládat konkrétní legislativní návrhy. Příslušné
legislativní změny by pak měly dle názoru EK, zejména z důvodu zajištění regulatorní stability

229

Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and
social committee and the Committee of the regions Building a global carbon market – Report pursuant to Article 30
of Directive 2003/87/EC. 13. 11. 2006. COM (2006) 676 final
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celého právního rámce EU ETS i zajištění dostatečného času z hlediska adaptace na příslušné
změny vstoupit v účinnost aţ s počátkem třetí fáze EU ETS, tedy počátkem roku 2013.230
Primárním úkolem zprávy EK dle čl. 30 tedy nebylo představení legislativních změn EU ETS,
nýbrţ v obecné rovině nastavení základního směřování přezkumného procesu a započetí co
nejširší moţné odborné debaty. EK se ve své zprávě omezila pouze na identifikaci klíčových
otázek fungování EU ETS z pohledu jeho revize. Pro zpřehlednění celého přezkumného procesu
došlo k rozdělení těchto otázek do následujících čtyř základních okruhů: 1) oblast působnosti EU
ETS, 2) hlubší harmonizace a zvýšení předvídatelnosti, 3) zlepšení spolehlivosti a celkového
fungování procesů dodrţování a vynucování povinností spojených s EU ETS, a konečně 4)
propojení EU ETS s dalšími systémy emisního obchodování fungujících ve třetích zemích. Tyto
okruhy poté slouţily jako jakési 4 základní linie, v jejichţ intencích se celý revizní proces
odehrál a jimiţ se následující fázi zabývala revizní skupina zřízená v rámci druhého Evropského
programu pro změnu klimatu.
Za nejzásadnější pro budoucí fungování celého systému lze označit okruh první a druhý.
V případě prvního okruhu otázek bylo úkolem revizní skupiny zaměřit se na zefektivnění
aplikace dosavadního rozsahu směrnice, zejména v souvislosti s dosud nejednotným výkladem
pojmu spalovacího zařízení obsaţeného v příloze I směrnice EU ETS ze strany členských států,
na moţnou reformulaci prahových hodnot pro zahrnutí tzv. malých zařízení do systému či na
další potenciální rozšíření oblasti působnosti směrnice EU ETS o další odvětví a další skleníkové
plyny.231
V rámci druhého okruhu, který lze povaţovat z hlediska změny celé koncepce EU ETS za okruh
primární, bylo úkolem revizní skupiny adresovat otázku stanovení emisního stropu, zejména pak
prozkoumat moţnost přesunu jeho určování z úrovně členských států na úroveň unijní, a to
včetně způsobů, jakými by tak mělo být činěno. Dalšími z otázek zmíněných v rámci tohoto
okruhu přezkumu byl výběr vhodného způsobu alokace povolenek se záměrem dosáhnout více
harmonizovaného přístupu, bliţší zaměření se na podrobná pravidla draţby a referenčních
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hodnot jako způsobů alokace povolenek či délka budoucích fází systému a jejich synchronizace
s do budoucna probíhajícími alokacemi povolenek.232
Do procesu revize byly zapojeny i světoznámé konzultantské společnosti McKinsey & Company
a Ecofys, které byly Generálním ředitelstvím EK pro ţivotní prostředí najaty, mimo jiné, za
účelem zhodnocení dopadu EU ETS na konkurenceschopnost participantů a dále za účelem
analýzy koncepčních změn přicházejících v souvislosti s revizí EU ETS v úvahu. Na tomto
základě pak došlo v období od června 2005 aţ do července 2006 ke zpracování celkem 5 zpráv
zabývajících se dílčími otázkami budoucí koncepce EU ETS spadajícími do revizních okruhů
oblasti působnosti EU ETS a dále hlubší harmonizace a zvýšení předvídatelnosti EU ETS.233
Systém, který začal fungovat v roce 2013 je systém o mnoho komplexnějším a o mnoho
provázanějším. Předpokládá také mnoho prováděcích předpisů a stanovuje mnoho výjimek.
S ohledem na rozsah této práce se tedy bude tato práce věnovat jen těch nejrelevantnějším
prvkům.

5.2 Oblast působnosti EU ETS
Rozšíření oblasti působnosti směrnice EU ETS zařazením nových odvětví a dalších skleníkových
plynů mělo za cíl zvýšení účinnosti systému, zejména skrze pokrytí většího podílu celkového
mnoţství skleníkových plynů, a to při niţších nákladech.234
V rámci první a druhé fáze byl jediným kontrolovaným skleníkovým plynem pouze oxid
uhličitý. Zpráva EK podle čl. 30 směrnice EU ETS identifikovala skupinu, nikoliv však
výlučnou, několika dalších skleníkových plynů, jeţ by nově mohly být do EU ETS zahrnuty. 235
Těmito skleníkovými prvky byly oxid dusný (N2O) pocházející z výroby kyseliny dusičné a
dalších hnojiv, čpavku a kyseliny adipové, dále perfluorované deriváty uhlovodíku (PFCs)
232
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pocházející z výroby hliníku a konečně metan (CH4) pocházející z těţby uhlí v uhelných
dolech.236
I přesto, ţe v rámci revizního procesu byly zohledněny i některé činnosti, u nichţ dochází
k produkci skleníkových plynů původně zprávou podle čl. 30 výslovně neoznačených
(chlorfluorderiváty uhlovodíků (HFCs) a hexafluorid sírový (SF6)), do finálního znění směrnice
2009/29/ES se dostaly pouze N2O pocházející z výroby kyseliny dusičné, adipové, glyoxalu a
kyseliny glyoxylové (v rámci chemického průmyslu), a PFCs pocházející z výroby hliníku.237
Všechny nově zařazované plyny musely splnit základní podmínku vysoké přesnosti a
spolehlivosti dat týkajících se jejich monitorování, vykazování a ověřování.
Důvodem pro nezařazení PFCs238, HFCs i CH4 pocházejícího z uhelných dolů byla jejich
dostatečná regulace v rámci jiţ v té době působících právních předpisů. V případě PFCs a HFCs
se jednalo o nařízení č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 239 U CH4
pocházejícího z uhelných dolů se pak jednalo o samotný systém EU ETS, kdy tyto emise byly
dodatečně pokryty v rámci spalovacích zařízení.240
V souvislosti s aktivitami v oblasti zachycování a geologického ukládání uhlíku (carbon and
capture storage), jejichţ zahrnutí do EU ETS mělo být dle zprávy EK podle čl. 30 také
zváţeno,241 se do přílohy I směrnice EU ETS dle původního textu návrhu směrnice 2009/29/ES
mělo dostat kompletní spektrum skleníkových plynů uvedených v příloze II směrnice EU ETS.
K tomu však pro odmítavý postoj EP v rámci legislativního procesu nedošlo a příloha I směrnice
EU ETS tak u těchto činností uvádí pouze jediný skleníkový plyn, a to CO2.
Ve spojení se skleníkovými plyny došlo také k rozšíření definice skleníkového plynu v čl. 3
odst. 2 písm. c) směrnice EU ETS s ohledem na zesouladnění této definice s definicí obsaţenou
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v UNFCCC.242 Napříště se tak skleníkovými plyny rozumějí plyny uvedené v příloze II „a jiné
plynné složky atmosféry, přírodní i antropogenní, které absorbují a opětovně vyzařují
infračervené záření.―
V rámci revizního procesu došlo také na adresování témat spojených se zařízeními. Jiţ v průběhu
2. fáze EU ETS byla EK nucena adresovat výkladový problém týkající se pojmu „spalovací
zařízení―. EK ve svých pokynech pouţívala tzv. široký výklad tohoto pojmu, stejně jako většina
členských států.243 Nicméně, v praxi se některé členské státy uchylovaly i výkladu střednímu či
úzkému (Francie, Itálie či Španělsko).244 Tento fakt vedl nejen k nejednotné aplikaci směrnice
EU ETS, ale zároveň i k limitaci její aplikace. Z těchto důvodů proto došlo k výslovnému
definování pojmu „spalování― přímo v textu směrnice EU ETS, přičemţ se jím má na mysli
„každá oxidace paliv bez ohledu na způsob, jakým jsou tímto procesem vyprodukované teplo,
elektřina nebo mechanická energie využity, a veškeré jiné přímo spojené činnosti, včetně čištění
odpadních plynů―.245 Takovéto výslovné definování by mělo do budoucna zajistit
bezproblémové jednotné uplatňování směrnice EU ETS z hlediska její působnosti.
Jak jiţ bylo uvedeno výše v souvislosti se zprávou EK dle čl. 30 směrnice EU ETS, objevilo se
také téma reformulace prahových hodnot ohledně tzv. malých zařízení. Mnoţství emisí
vypouštěné malými a velkými producenty je značně nerovnoměrné, 7 % největších zařízení
představovalo v roce 2008 60 % celkových emisí, zatímco 14 % nejmenších zařízení pak pouze
0,14 % emisí. Důvodem pro reformulaci prahových hodnot tak byla zejména snaha
administrativně zjednodušit chod celého systému.246 Ačkoliv byla nakonec v konečném znění
směrnice 2009/29/ES zachována prahová hodnota ve výši 20 MW byl do směrnice zařazen nový
čl. 27 s názvem „Vyloučení malých zařízení podléhajících rovnocenným opatřením―, který
242
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umoţňuje členským státům vyloučit z EU ETS po konzultaci s provozovatelem zařízení, jejichţ
emise vykázané příslušnému orgánu představují méně neţ 25 000 tun ekvivalentu oxidu
uhličitého, a zařízení, kde probíhá spalování a jejichţ jmenovitý tepelný příkon je niţší neţ 35
MW, s výjimkou emisí z biomasy, ovšem pouze za podmínky, ţe tato zařízení podléhají
opatřením, jimiţ se dosáhne rovnocenného příspěvku ke sníţení emisí. Mimo splnění dalších
podmínek je nutné dle čl. 27 směrnice EU ETS oznámit EK kaţdé takové zařízení a uvést
příslušná rovnocenná opatření, na jejichţ základě dochází vynětí příslušného zařízení.

5.2.1 Oblast letectví
Oblastí letectví se začala EK formálně zabývat jiţ v roce 2005. Důvodem byl zejména prudký
narůst emisí leteckého průmyslu, kdy hrozilo, ţe při scénáři business-as-usual „vzrostou emise z
mezinárodní letecké dopravy do roku 2012 o 150 % oproti úrovni v roce 1990.―247 Hrozilo tedy,
ţe letecký se průmysl stane jedním z největších znečišťovatelů. V rámci přezkumu řady
moţností se EK nakonec přiklonila k závěru, ţe nejlepší variantou z hlediska hospodářského i
environmentálního je emisnímu obchodování a tedy k zahrnutí letectví do EU ETS.248
Hlavní obavy EK plynuly zejména z faktu, ţe Kjótský protokol se svou působností na
mezinárodní leteckou přepravu nevztahoval, pouze ve svém čl. 2 odst. 2 konstatoval, ţe „smluvní
strany uvedené v příloze I usilují o omezení nebo snížení emisí skleníkových plynů, na něž se
nevztahuje Montrealský protokol, pocházejících ze spalování paliv v letecké a námořní dopravě,
a to prostřednictvím práce Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Mezinárodní
námořní organizace (IMO).―
Zahrnutí mezinárodní letecké dopravy do EU ETS bylo způsobeno zejména laxním přístupem ze
strany Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) a neochota činit kroky předvídané
Kjótským protokolem. Ačkoliv se ICAO zpočátku vyjádřila kladně k tomu, aby státy začlenily
emise z mezinárodní letecké dopravy do svých systémů emisního obchodování,249 vzápětí jiţ
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tuto moţnost odmítla a vyzvala smluvní státy, aby tento nástroj na provozovatele letadel jiných
smluvních států nepouţívaly, pokud spolu tyto státy neuzavřou vzájemnou dohodu.250
Nicméně, následky absence akce ze strany ICAO byly známy jiţ od roku 2002, kdy bylo do
Šestého akčního programu pro ţivotní prostředí, vloţeno ustanovení o povinnosti EU určit
a přijmout zvláštní opatření na sníţení emisí skleníkových plynů z letectví, pokud takové
opatření nebylo schváleno v rámci ICAO do roku 2002.251
K zahrnutím činností letectví do EU ETS, a to jiţ od roku 2012, došlo na základě směrnice
2008/101/ES o začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů v EU.252
Směrnice obsahovala několik klíčových prvků. Prvním z nich byl pojem provozovatele letadla,
který byl hlavním subjektem odpovědným za dodrţování závazků ukládaných směrnicí.253
Činnost letectví se vztahuje pouze na emise CO2.254 Druhým bylo zakotvení speciálního
sankčního ustanovení, které umoţňovalo EK rozhodnout o uloţení zákazu provozování letecké
dopravy dotčenému provozovateli letadla. Takto mohla EK rozhodnout pouze na ţádost
příslušného členského státu a dále pokud jiná donucovací opatření jiţ nestačila (ultima ratio).255
Zatřetí, emisního strop byl stanoven pro provozovatele letadel na úrovni celé EU, a to odděleně
od emisního stropu pro stacionární zařízení. Celkový počet povolenek alokovaných
provozovatelům letadel je odvozen od průměrných emisí z leteckého průmyslu v EU z let 2004
aţ 2006. V roce 2012 byl celounijní emisní strop pro provozovatele letadel stanoven na úrovni
97 % takových průměrných historických emisí, od počátku 3. fáze pak na úrovni 95 %.256
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Pokud jde o způsob alokace povolenek provozovatelům letadel, směrnice EU ETS stanovuje, ţe
85 % povolenek bude provozovatelů přiděleno zdarma, zbytek pak bude vydraţen. Opět je zde
pak prvek harmonizace pro EU.257
Posledním a nejkontroverznějším prvkem směrnice 2008/101/ES byla její exteritoriální
působnost. Směrnice se vztahovala na všechen příletový i odletový provoz na letištích EU, tzn.
na jakýkoliv let přistávající či odlétající z EU.258 Ona exteritoriálnost pak spočívala ve
skutečnosti, ţe do příslušného mnoţství emisí byl zohledňován let jako celek, tedy i ta jeho část,
která se odehrála mimo vzdušný prostor EU, nehledě na stát z kterého příslušný provozovatel
pochází. Proti tomuto exteritoriálnímu účinku hlasitě protestoval zejména letecký průmysl a
USA z důvodu zřejmého porušení mezinárodního práva.259
S konečnou platností tak příslušný spor musel rozhodnout aţ Soudní dvůr EU, ke kterému se
tento spor dostal prostřednictvím ţádosti o rozhodnutí o předběţné otázce.260 Směrnici bylo ze
strany leteckých přepravců vytýkáno porušení jak mezinárodního smluvního, tak i obyčejového
práva. Předmětem předběţné otázky bylo tedy nejprve vymezení relevantních pravidel
mezinárodního práva, která na uvedený případ dopadají261 a následně zhodnocení, zda jsou
ustanovení směrnice 2008/101/ES s těmito v rozporu.
Soudní dvůr nejprve vymezil relevantní pravidla mezinárodního práva,262 přičemţ z hlediska
smluvních pravidel mezinárodního práva odmítl aplikaci Mezinárodní úmluvy o civilním
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podle které má kaţdý stát úplnou a výlučnou svrchovanost nad svým vzdušným prostorem, b) zásada mezinárodního
obyčejového práva, podle které si ţádný stát nemůţe činit platné nároky na podrobení kterékoli části volného moře
své svrchovanosti, c) zásady mezinárodního obyčejového práva zaručující svobodu přeletu nad volným mořem, d)
zásady mezinárodního obyčejového práva podle které letadlo letící nad volným mořem podléhá výlučné jurisdikci
země, ve které je registrováno, není-li v mezinárodní smlouvě výslovně ujednáno jinak, e) ustavení Chicagské
úmluvy (konkrétně článků 1, 11, 12, 15 a 24), f) ustanovení dohody o leteckých sluţbách „otevřené nebe―
(konkrétně článku 7, čl. 11 odst. 2 písm. c) a čl. 15 odst. 3), a konečně g) ustanovení Kjótského protokolu (konkrétně
čl. 2 odst. 2).
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a) zásada mezinárodního obyčejového práva, podle které má kaţdý stát úplnou a výlučnou svrchovanost nad
svým vzdušným prostorem, b) zásada mezinárodního obyčejového práva, podle které si ţádný stát nemůţe činit
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letectví, z důvodu nezávaznosti této úmluvy vůči EU (EU není smluvní stranou úmluvy ani
nepřevzala závazky členských států z této úmluvy plynoucí),263 a dále Kjótského protokolu,
z důvodu absence bezpodmínečné a dostatečné přesnosti ustanovení čl. 2 odst. 2 protokolu).264
Soudní dvůr došel k závěru, ţe ţádné z relevantních mezinárodních pravidel nebrání unijnímu
zákonodárci v zařazení mezinárodních letů do EU ETS, a to i pokud jde o lety odehrávající se
mimo vzdušný prostor EU a operované operátory ze třetích zemí. Z hlediska zmíněných zásad
mezinárodní práva Soudní dvůr konstatoval, ţe „unijní zákonodárce se v zásadě může
rozhodnout, že výkon obchodní činnosti, v daném případě letecké dopravy, na území Unie povolí
pouze za podmínky, že hospodářské subjekty budou dodržovat kritéria stanovená Unií, směřující
ke splnění cílů, které si stanovila v oblasti ochrany životního prostředí, zejména když tyto cíle
navazují na takové mezinárodní dohody, které Unie schválila, jako jsou rámcová úmluva
a Kjótský protokol… skutečnost, že v rámci uplatňování unijní právní úpravy v oblasti životního
prostředí některé faktory přispívající ke znečišťování vzduchu, moře nebo zemského povrchu
členských států mají původ v události, která zčásti nastala mimo toto území, nemůže z hlediska
zásad mezinárodního obyčejového práva, kterých se lze ve věci v původním řízení dovolávat,
zpochybnit plnou použitelnost unijního práva na uvedeném území.―265

5.3 Hlubší harmonizace a zvýšení předvídatelnosti EU ETS
Míra decentralizace, jaká se objevuje u EU ETS v období 1. a 2. fáze, není pro reţimy s
absolutním cílem zcela typickou variantou a její původ je třeba hledat v nadnárodním charakteru
EU. S postupným nabýváním zkušeností s fungováním decentralizované podoby EU ETS
ztrácelo původní přesvědčení unijních orgánů o dostatečnosti tohoto přístupu oporu a revizní
proces EU ETS odstartovaný na konci roku 2006 pak zcela jasně nastavil kurz k centralizaci jako
jeden ze směrů, kam by se tento systém mohl v budoucnosti ubírat. Je však třeba zmínit, ţe s
větší úrovní harmonizace u některých základních prvků systému bylo počítáno jiţ v čl. 30
směrnice EU ETS zabývajícím se přezkumem směrnice EU ETS. 266 Ani tento článek však
platné nároky na podrobení kterékoli části volného moře své svrchovanosti, c) zásady mezinárodního obyčejového
práva zaručující svobodu přeletu nad volným mořem a d) příslušná ustanovení dohody o leteckých sluţbách
„otevřené nebe―.
263
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264
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266
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nepředpokládal, tak radikální změnu EU ETS jaká nastala s jeho 3. fází. S příchodem 3. fáze
nastala zcela zásadní proměna EU ETS, a to v rámci prakticky všech jeho základních prvků.

5.3.1 Stanovení emisního stropu a délka obchodovacích období
Stanovení emisního stropu je jeden ze základních prvků EU ETS, který s příchodem jeho 3. fáze
zaznamenal značný posun směrem k centralizaci. Ač samotný čl. 30 směrnice EU ETS přechod
k větší centralizaci systému v rámci stanovování emisního stropu nepředpokládal, EK tuto
moţnost výslovně předloţila k posouzení revizní skupině.267 Za navrţením této poměrně zásadní
změny ve fungování EU ETS ze strany EK, ač v době, kdy od spuštění EU ETS uběhlo pouze 18
měsíců, bylo zpřístupnění prvních verifikovaných emisních dat, která jasně poukázala na
nadměrnou alokaci emisních povolenek členskými státy pro první obchodovací období a
oddálení se tak cílům EU v boji proti změně klimatu.268
Jednou ze skutečností, jeţ umoţnily tuto nadbytečnou alokaci, byl přístup EK k hodnocení jí
předloţených NAP. Vzhledem ke značné nejistotě týkající se přesnosti měření dostupných
národních emisních dat a interpretace některých pojmů obsaţených ve směrnici EU ETS
v souvislosti s vymezením její působnosti (např. pojem „spalovací zařízení―) lze proces
stanovení emisních stropů v prvním obchodovacím období popsat jako „best guess exercise― a
přístup zaujatý EK pro hodnocení NAP v tomto období lze jako „v pochybnostech ve prospěch
odhadu členských států―.269 Za další důvod pro benevolentnější přístup EK lze zřejmě označit
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COM (2006) 676 final, op. cit., s. 2 aţ 3 a 5 aţ 6.
Dosaţení sníţení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20%, resp. 30 % (v případě existence odpovídající
mezinárodní UNFCCC o změně klimatu) oproti úrovni z roku 1990. Jedná se o jeden z cílů definovaných
v závěrech Evropské rady konané ve dnech 8. a 9. března roku 2007, které dále poţadovaly dosáhnout ve stejném
časovém horizontu zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie na 20 %, zvýšení
energetické účinnost o 20 % a docílení 10% trţního podílu biopaliv nové generace v oblasti dopravy. Tyto závěry se
staly základem pro pozdější přijetí souboru právních předpisů EU označovaných jako tzv. klimaticko-energetický
balíček, jmenovitě pak Směrnice EP a Rady 2009/28/ES, o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů,
Směrnice EP a Rady 2009/29/ES, kterou se mění směrnice EU ETS s cílem zlepšit a rozšířit systém pro
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Směrnice EP a Rady 2009/30/ES, o specifikaci paliv a
zavedení mechanismu pro sledování a sníţení emisí skleníkových plynů, Směrnice EP a Rady 2009/31/ES, o
geologickém ukládání oxidu uhličitého a Rozhodnutí EP a Rady 406/2009/ES, o rozdělení úsilí k dosaţení
redukčních cílů emisí skleníkových plynů.
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povahu první fáze EU ETS jako tzv. přípravné fáze, ještě nekorespondující s kontrolním
obdobím Kjótského protokolu.270
S postupem času se však objevily další problémy spojené s fungováním EU ETS jako
decentralizovaného systému emisního obchodování zaloţeného na NAP vytvářených desítkami
členských států, zejména: 1) environmentální neefektivnost národních emisních stropů,271 2)
absence rovnocenných alokačních podmínek mezi odvětvími a v rámci těchto odvětví, 3)
zdlouhavost a administrativní náročnost dosavadního systému vytváření a hodnocení NAP.272
V rámci revizního procesu byly identifikovány celkem 4 varianty, jak by s počátkem třetí fáze
EU ETS mohlo docházet ke stanovování emisního stropu. První dvě varianty byly zaloţeny na
dosavadním principu, tedy stavování emisních stropů na úrovni jednotlivých členských států, a to
buďto beze změn (status quo – varianta č. 1) nebo se zpřísněním dosavadních kritérií a posílení
pravomocí EK (varianta č. 2). Druhá dvojice moţností pak zaváděla koncepci stanovování
emisního stropu na úrovni celé EU. Varianta č. 3 vyţadovala pro stanovení celounijního
emisního stropu přijetí samostatného rozhodnutí, jeţ by ovšem muselo být přijato v souladu
s kritérii a za podmínek stanovených ve směrnici EU ETS samotné. Varianta č. 4 pak byla
zaloţena na předchozí variantě, ovšem s tím rozdílem, ţe emisní strop pro třetí fázi EU ETS by
byl uveden přímo ve směrnici. Kritéria a podmínky pro stanovení emisních stropů pro další fáze
EU ETS by zároveň nemusely být uvedeny přímo ve směrnici EU ETS, ale ponechány na
pozdějším přezkumu směrnice.
S ohledem na negativní zkušenosti s dosavadním fungováním EU ETS ve formě NAP a
desítkami individuálních národních emisních stropů, byly první a druhá varianta vyřazeny
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Přístup EK pro druhé obchodovací období byl diametrálně odlišný od přístupu uplatňovaného v předchozím
obchodovacím období. EK mnohem razantněji trvala na striktním dodrţování všech relevantních kritérií
stanovených směrnicí EU ETS, coţ vyústilo v situaci, kdy v říjnu roku 2007 došlo k odmítnutí celkem 23 NAP
členských států a kdy se do popředí dostává Soudní dvůr EU jako soudní orgán rozhodující o ţalobách členských
států na neplatnost rozhodnutí EK o odmítnutí jimi předloţených NAP.
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mnoţství emisních povolenek obchodovaných na trhu ke sníţení jejich cen a tedy ke sníţení ekonomické motivace
pro zavádění čistějších technologií. Zároveň bylo nutné přesouvat redukční snahy na sektory ekonomiky nezahrnuté
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z dalšího přezkumu.273 EK se nakonec jednoznačně přiklonila k variantně 4. jako nejlépe
vyhovující poţadavkům na zvýšení efektivnosti a předvídavosti celého sytému. Tato varianta se
jevila jako administrativně nejjednodušší a nejtransparentnější, poskytující navíc nejjednodušší
cestu, jak zajistit splnění závazků EU v boji proti změně klimatu.274
V rámci větší předvídatelnosti EU ETS a v souvislosti se způsobem stanovení emisního stropu
byla EK v zprávě podle čl. 30 Směrnice adresována otázka délky budoucích obchodovacích
období EU ETS.275 V úvahu přicházelo mnoho různorodých variant od ponechání stávajícího
časového horizontu 5 let po aţ 18 let trvající obchodovací období.276 S ohledem na jistotu
environmentální výsledku a dále nejlepší poměr mezi flexibilitou a předvídatelností, potřebnou
pro dlouhodobé investice do účinného sniţování emisí, bylo ze strany EK navrţeno osmileté
obchodovací období do roku 2020 s lineárním sniţováním emisního stropu, které bude
pokračovat i po roce 2020. 277
Prodlouţení časového trvání 3. fáze EU ETS je třeba vnímat jako krok k větší stabilitě celého
systému. Jako problém zmiňují krátkou délku prvních dvou fází EU ETS také R. Baron a M.
Colombier, kteří v takto krátkých časových obdobích a na ně navázaných alokacích emisních
práv vidí značnou nejistotu z pohledu provozovatelů z hlediska podstupování budoucích
investic.278 Zcela obecně se dá konstatovat, ţe jedním z nejdůleţitějších aspektů prostředí, ve
kterém se jakýkoliv investor chystá investovat, je právě jeho stabilita. Uvedení autoři poukazují
z hlediska této stability právě na dobu, po kterou mohou být alokovaná emisní práva pouţita,
tedy v jakém časovém horizontu mohou provozovatelé s ohledem na jejich ţivotnost plánovat
své investice do příznivějších technologií. Ač tento problém nelze zcela ztotoţňovat s délkou
příslušného obchodovacího období, má tato skutečnost významný nepřímý vliv (v praxi můţe
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dojít k vyrovnání krátkého obchodovacího období umoţněním pouţít nevyuţitá emisní práva i
po skončení tohoto období (tzv. banking)). V ideálním případě by ţivotnost emisních práv měla
být obdobná ţivotnosti jednotlivých zařízení zahrnutých do systému 279, aby tak panovala zcela
jasná představa o rentabilitě potenciální investice.280 Zcela zjevně totiţ můţou nastat situace, kdy
jednotlivá investiční rozhodnutí činěna nejsou, ač by v případě existence delšího obchodovacího
období či moţnosti pouţití nevyuţitých emisních práv po skončení obchodovacího období, zcela
jistě činěna byla. Uvedení autoři si ovšem zároveň zcela jasně uvědomují i technologické
překáţky a značnou nejistotu v chování budoucích trhů spolu s následnými sociálními i
ekonomickými dopady v případě alokování emisních práv na delší dobu.
Kaţdoroční mnoţství povolenek pro celou EU se tedy nově od roku 2013 sniţuje po uplynutí
poloviny druhého obchodovacího období o lineární faktor 1,74 % ve srovnání s průměrným
celkovým ročním mnoţstvím povolenek, které vydaly členské státy v rámci druhého
obchodovacího období.281 Toto lineární sniţování zaručuje dosáhnout cíle sníţení emisí
skleníkových plynů o 20% (oproti roku 1990) do roku 2020, alternativně vyjádřeného také jako
sníţení o 21% (oproti roku 2005) do roku 2020.282 EK je povinna přezkoumat lineární faktor a v
roce 2020 nebo později případně předloţit EP a Radě návrh s cílem přijmout rozhodnutí do roku
2025.283
Nově koncipovaný čl. 9 odst. 2 směrnice EU ETS stanovil povinnost EK zveřejnit do 30. června
2010 absolutní mnoţství povolenek pro celou EU na rok 2013, zaloţené na celkovém mnoţství
povolenek, které vydaly členské státy v rámci druhého obchodovacího období. Hodnota tohoto
absolutního mnoţství pro rok 2013 byla 2 084 301 856 povolenek.284
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5.3.2 Způsob alokace emisních práv
S počátkem roku 2013 došlo v rámci způsobu alokace povolenek pro stacionární zařízení
k několika zásadním změnám. Alokace povolenek skrze draţbu se stala pro svoji průhlednost a
jednoduchost primárním variantou.285 Tento způsob alokace se stal pravidlem zejména pro
odvětví energetiky, kde mají provozovatelé zařízení značnou schopnost přenést náklady na své
zákazníky.
Článek 10a směrnice EU ETS zavádí přechodný systém bezplatného přidělování povolenek pro
ostatní odvětví. Tyto odvětví budou mít v roce 2013 k dispozici 80 % zdarma s postupným
sniţováním tohoto procenta na 30 % v roce 2020 aţ na 0 % v roce 2027. V roce 2027 tak budou i
ostatní odvětví plně podřízeni alokaci skrze draţbu.286 Směrnice zároveň nově určila, ţe 50 %
výnosů z draţeb povolenek bude vázáno na předem stanovené účely jako např. na sníţení emisí
skleníkových plynů.287
S ohledem na zavedení draţby jako primárního způsobu alokace povolenek se jeví velmi důleţité
ustanovení, na jehoţ základě je moţné zařízením spadajícím do „odvětví či pododvětví, která
jsou vystavena vážnému riziku úniku uhlíku (carbon leakage )― alokovat bezplatně povolenky aţ
ve výši 100 %.288 EK je povinna kaţdých pět let sestavit seznam těchto odvětví a průběţně ho
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Společenství, čímţ se zvýší mnoţství povolenek, které tyto členské státy draţí podle písmene a), o procentní podíly
uvedené v příloze IIa (podíl ČR 31 %), a c) 2 % celkového mnoţství povolenek, které mají být vydraţeny, se rozdělí
mezi členské státy, jejichţ emise skleníkových plynů v roce 2005 byly alespoň o 20 % niţší neţ emise ve výchozím
roce, které se na ně vztahují podle Kjótského protokolu. Rozdělení tohoto procentního podílu mezi dotyčné členské
státy je stanoveno v příloze IIb (podíl ČR 4 %).
287
Směrnice EU ETS čl. 10 odst. 3
288
Směrnice EU ETS čl. 10a odst. 12 a dále. Má se za to, ţe určitému odvětví nebo pododvětví hrozí značné riziko
úniku uhlíku, pokud a) by součet přímých a nepřímých dodatečných nákladů spojených s uplatňováním této
směrnice vedl k výraznému zvýšení výrobních nákladů, vypočtenému jako podíl na hrubé přidané hodnotě, nejméně
o 5 %, a b) intenzita obchodu se třetími zeměmi, definovaná jako součet celkové hodnoty vývozu do třetích zemí a
hodnoty dovozu ze třetích zemí vydělený celkovým objemem trhu pro Společenství (roční obrat spolu s celkovým
dovozem z třetích zemí), je vyšší neţ 10 %. Bez ohledu na odstavec 15 se má za to, ţe odvětví nebo pododvětví
hrozí značné riziko úniku uhlíku, pokud a) by součet přímých a nepřímých dodatečných nákladů spojených s
uplatňováním této směrnice vedl k obzvlášť vysokému zvýšení výrobních nákladů, vypočtenému jako podíl na
hrubé přidané hodnotě, nejméně o 30 %, nebo b) intenzita obchodu se třetími zeměmi, definovaná jako součet
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aktualizovat. Momentálně je tento seznam uveden v příloze rozhodnutí Komise 2010/2/EU a
obsahuje odvětví či pododvětví jako např. výroba cementu, výrova buničiny nebo výroba hutní
zpracování hliníku.289
Přechodné přidělování bezplatných povolenek je pak třeba zaloţit na harmonizovaných
pravidlech, přičemţ „při stanovení zásad pro určování předem stanovených referenčních hodnot
v jednotlivých odvětvích nebo pododvětvích je výchozím bodem průměrný výkon, kterého v
daném odvětví nebo pododvětví dosáhlo 10 % nejúčinnějších zařízení Společenství v letech 2007
a 2008. Komise konzultuje příslušné zúčastněné subjekty, včetně dotčených odvětví a
pododvětví―. 290 Tyto EK stanovila v rozhodnutí 2011/278/EU.291 Pro účely stanovení způsobu
bezplatného přidělování povolenek určila EK druhy předem stanovených referenčních hodnot na
různých bázích, a to z hlediska dostupnosti příslušných informací. Byly tak určeny celkem tři
úrovně referenčních hodnot, přičemţ druhá úroveň se dále rozděluje na příslušní podúrovně.
Referenční hodnoty tak byly stanoveny takto:
1) Referenční hodnoty pro produkt, pokud pro účely přidělování povolenek na emise byly
k dispozici definice a klasifikace produktu umoţňující ověření údajů o výrobě a jednotné
uplatňování referenční hodnoty produktu v celé Unii, a to s přihlédnutím ke komplexní povaze
výrobních postupů.292
2) V případě, ţe určení referenční hodnoty produktu nebylo moţné, avšak vyskytly se skleníkové
plyny způsobilé pro přidělení bezplatných povolenek na emise, EK vyuţila generických
nouzových přístupů. EK vytvořila hierarchii 2 nouzových přístupů: referenční hodnota tepla pro
procesy při spotřebě tepla, během kterých je pouţito měřitelné teplonosné médium, kromě toho
byla pro případy neměřitelné spotřeby tepla stanovena referenční hodnota paliva. Úrovně

celkové hodnoty vývozu do třetích zemí a hodnoty dovozu ze třetích zemí vydělený celkovým objemem trhu pro
Společenství (roční obrat spolu s celkovým dovozem z třetích zemí), je vyšší neţ 30 %.
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Rozhodnutí Komise 2010/2/EU ze dne 24. prosince 2009, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichţ se má za to, ţe jim hrozí značné riziko úniku
uhlíku, Úř. Věst. L 1, 5. ledna 2010
290
Směrnice EU ETS čl. 10a odst. 1 a 2
291
Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla
harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé unii podle článku 10a směrnice
evropského parlamentu a rady 2003/87/ES, Úř. Věst. L 130 17. května 2011
292
Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla
harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé unii podle článku 10a směrnice
evropského parlamentu a rady 2003/87/ES preambule bod 5
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referenčních hodnot tepla a paliva byly stanoveny na základě zásad transparentnosti
a jednoduchosti za pouţití referenční účinnosti široce dostupného paliva, které lze povaţovat za
druhé nejlepší z hlediska emisí skleníkových plynů při zohlednění energeticky účinných technik.
3) Pokud jde o emise z procesů, povolenky na emise by měly být přiděleny na základě
historických emisí vynásobených koeficientem 0,9700.293
Z výše uvedeného je zcela zjevné, ţe to jiţ nejsou členské státy, nýbrţ EK, vybavená příslušným
odborným aparátem a zejména vysokou mírou přenesené působnosti, kdo v rámci 3. fázi určuje
směřování EU ETS.
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Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla
harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé unii podle článku 10a směrnice
evropského parlamentu a rady 2003/87/ES preambule bod 12
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6. Závěr
Změna klimatu je přírodním fenoménem, s jakým se lidstvo prozatím ještě nesetkalo. Důvodem
je zejména komplexnost tohoto fenoménu, jeţ s sebou přináší nejen značné překáţky ve
vědeckém zkoumání jeho charakteru, dopadů a příčin, ale zároveň i překáţky týkající se nalezení
shody jak a zda vůbec na tento fenomén reagovat. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků
je zřejmé (dle IPCC extrémně a velmi pravděpodobné), ţe změna klimatu je antropogenního
původu a je způsobena přítomností zvýšeného mnoţství skleníkových plynů v atmosféře.
Jak mezinárodní společenství, tak EU začaly poprvé rozpoznávat problém změny klimatu ke
konci 80. let 20. století. Základními dokumenty na mezinárodní úrovni zabývající se úpravou
změny klimatu se staly UNFCCC a Kjótský protokol. Mimo stanovení příslušných redukčních
závazků rozvinutým státům (celkové sníţení mnoţství emisí vybraných skleníkových plynů o
zhruba 5 % v letech 2008 aţ 2012, a to v porovnání s rokem 1990), se do konečného znění
Kjótského protokolu dostala i ustanovení inkorporující tzv. flexibilní mechanismy. Jedním
z těchto mechanismů byl i systém emisního obchodování dle čl. 17 Kjótského protokolu.
Byl to právě Kjótský protokol, který se stal základní inspirací a cílem nejen pro politiku EU
v oblasti změny klimatu, ale zároveň i pro přijetí vlastního vnitrounijního systému emisního
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU.
Přijetím Kjótského protokolu v roce 1997 nastal zásadní obrat ve vyuţívání ekonomických
nástrojů ochrany ţivotního prostředí ze strany EU. EU, která se do té doby v oblasti ochrany
ţivotního prostředí spoléhala téměř výlučně na administrativně-právní nástroje, započala proces,
na jehoţ konci stál v roce 2005 EU ETS jako dosud největší fungující systém emisního
obchodování na světě zahrnující více neţ 11 000 zařízení a představujících zhruba 40 % všech
emisí oxidu uhličitého vypuštěných na území EU. EU ETS lze povaţovat za základní kámen
politiky EU v oblasti změny klimatu. Jako hlavní důvody pro změnu v přístupu EU k vyuţívání
ekonomických nástrojů ţivotního prostředí lze, mimo jiné, označit personální změny v EK,
dosavadní dobré zkušenosti se systémy emisního obchodováni na území USA (zejména tzv. Acid
Rain Program) a vyuţití emisního obchodování jako flexibilního nástroje v rámci Kjótského
protokolu.
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V rámci vzniku i vývoje byly EK přijaty dva základní přístupy, jeţ určily a částečně určují
podobu EU ETS do dnes. Těmito přístupy byl jednak přístup „učení se praxí― a dále přístup
„krok za krokem―.
Uplatnění přístupu „učení se praxí― bylo jednorázové. Na jeho základě EU spustila EU ETS jiţ
v roce 2005, aby bylo moţné získat příslušné zkušenosti před započetím emisního obchodování
na mezinárodní úrovni dle čl. 17 Kjótského protokolu.
Uplatnění přístupu „krok za krokem― je kontinuální, ovšem svoje uplatnění nalezl zejména při
vzniku EU ETS. Na jeho základě byla působnost EU ETS vţdy stanovena tak, aby byl zajištěn
jeho řádný chod a zejména jeho pozitivní efekt na ţivotní prostředí. V praxi tento přístup
znamenal postupné rozšiřování oblastí působnosti EU ETS pouze o ty skleníkové plyny a ty
zdroje znečištění, u kterých panovala jistota, ţe jejich zahrnutí do emisního obchodování je
s tímto systémem kompatibilní, tzn., ţe jejich zahrnutí do emisního obchodování je
administrativně proveditelné a měřitelnost příslušných emisí je na vysoké úrovni.
Vývoj EU ETS se odehrál celkem ve třech základních časových obdobích, označovaných jako
fáze. První fáze EU ETS proběhla v letech 2005 aţ 2008, druhá v letech 2008 aţ 2012, třetí fáze
s počátečním datem 1. 1. 2013 pak probíhá nyní, přičemţ její konec je stanoven na konec roku
2020. Druhá fáze EU ETS byla časově synchronizované s pětiletým kontrolním obdobím
Kjótského protokolu. První fáze pak byla fází přípravnou, jejímţ účelem bylo získání zkušeností
před spuštěním mezinárodního emisního obchodování dle Kjótského protokolu v roce 2008.
Zásadní předěl v rámci EU ETS nastal právě mezi jeho 2. a 3. fází, přičemţ důvody pro tuto
radikální změnu lze nalézt, jak v interakci jednotlivých subjektů podílejících se na fungování EU
ETS, tak ve stále se zpřesňujících údajích o charakteru, příčinách a dopadech změny klimatu.
V rámci celého vývoje lze vidět nejen jednoznačný přísun systému k harmonizaci celého
systému, ale zároveň i postupnému rozšiřování oblasti jeho působnosti, včetně zahrnutí odvětví
letectví, jak jsou k dispozici stále nové a dostatečně ověřené informace. Z původně roztříštěného
systému skládajícího se několika desítek vzájemně poměrně nezávislých systémů emisního
obchodování se EU ETS do dnešní doby vyvinul ve velmi harmonizovaný systém emisního
obchodování, jenţ svou komplexností dalece předčil svého předchůdce. 3. fáze EU ETS se však
nevyznačuje pouze vysokou harmonizací, ale zároveň také vysokou centralizací, coţ znamená,
ţe rozhodnutí, která byla dříve činěna nezávisle členskými státy (eventuálně za omezené
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kontrolní pravomoci EK), jsou dnes jiţ činěna na centrální úrovni, zejména pak v podobě
přenesené působnosti EK.
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