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Nový evropský klimatický zákon 
představila Evropská Komise 

Dle očekávání Evropská komise ve středu 4. března představila historicky první evropský 

klimatický zákon, prostřednictvím kterého chce dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů 

do roku 2050. Cíl pro dosažení nulových emisí bude právně závazný. Navrhovaný zákon má 

formu nařízení, tudíž nebude muset být do národních legislativ nijak zvlášť transponován. 

Společně s návrhem nařízení otevřela Komise veřejnou konzultaci týkající se připravovaného 

Evropského paktu pro klima.  

Zákon o klimatu rovněž řeší cestu k dosažení cíle do roku 2050: 

 

 Na základě komplexního posouzení dopadů navrhne Komise nový cíl EU pro snížení 

emisí skleníkových plynů do roku 2030 (lze uvažovat již avizované navýšení cíle pro 

rok 2030 na 50 % až 55 % oproti roku 1990). Po dokončení posouzení dopadů bude 

případně zákon o klimatu změněn. Posouzení dopadů chce mít Komise hotové do 

září 2020. 

 Do června 2021 Komise přezkoumá a případně navrhne revizi všech příslušných 

evropských směrnic, aby dosáhla dalšího snížení emisí do roku 2030 (např. revize 

systému EU ETS, směrnice k energetickým úsporám, směrnice o podpoře rozvoje 

OZE, směrnice k emisním standardům pro automobily). 

 Komise navrhuje zavedení trajektorie pro snižování emisí skleníkových plynů v celé 

EU v letech 2030–2050, aby bylo možné měřit pokrok při dosahování stanovených 

cílů. 

 Do září 2023 a poté každých pět let posoudí Komise soulad opatření EU a členských 

států s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a nastavenou trajektorií pro 

roky 2030–2050. 

 Komise bude zmocněna vydávat doporučení členským státům, jejichž jednání je 

v rozporu s cílem klimatické neutrality, a členské státy budou povinny tato doporučení 

náležitě zohlednit nebo vysvětlit své odůvodnění, pokud tak neučiní. Komise může 

rovněž přezkoumat přiměřenost trajektorie a opatření na úrovni Unie. 

 Od členských států bude rovněž vyžadováno, aby zpracovaly a následně prováděly 

adaptační strategie s cílem posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči účinkům změny 

klimatu. 

 

Co se týče dalších kroků v rámci legislativního procesu, tak klimatickým zákonem se budou 

ministři členských zemí poprvé zabývat v rámci Rady EU již 22. dubna. Výbor ENVI 
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Evropského parlamentu by mohl dle vyjádření předsedy Pascala Canfina hlasovat o nařízení 

počátkem léta. V září by se pak návrh mohl dostat na program pléna Evropského 

parlamentu.  

 

Více informací zde: 

 https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en 

 

Zdroj: ČPS 
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