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Green Deal stanovuje cíl snížit emise skleníkových plynů v EU o 55 % do roku 2030 

a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. V souvislosti s realizací těchto cílů 

vydává EU legislativní balíček Fit for 55. Za tímto účelem byla navržena i směrnice, 

která upravuje systém EU ETS. S tím souvisí i rozhodnutí o změně počtu povolenek 

v rezervě tržní stability.
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REZERVA TRŽNÍ STABILITY 
 

Zavedena od 1. ledna 2019.

Jde o účet, na který putují nepřidělené (nevydražené) emisní povolenky.

Nástroj byl vytvořen, protože se na trhu s emisními povolenkami (EU ETS) v důsledku ekono-

mické krize objevil výrazný přebytek emisních povolenek, které tak ztrácely svou hodnotu.

Udržuje přebytek emisních povolenek na trhu v určitém rozmezí tím, že upravuje jejich cenu 

(při nadměrném počtu povolenek na trhu by jejich cena byla příliš nízká, čímž by slábnul tlak na 

snižování emisí).

SOUČASNÝ STAV

Objem dražených emisních povolenek se postupně snižuje, a to podle plánu:

V letech 2019 až 2023 Po roce 2023

24 % z přebytku emisních povolenek na trhu  
(nebo 200 milionů povolenek, pokud by 24 %  
z přebytku bylo méně než 200 milionů)

12 % z přebytku emisních povolenek na trhu  
(nebo 100 milionů povolenek, pokud by 12 %  
z přebytku bylo méně než 100 milionů)

ROZHODNUTÍ

    Rozhodnutí prodlužuje původní období platnosti (2019–2023) do roku 2030. 

      Do rezervy tržní stability se tedy musí každoročně převést 24 % z přebytku emisních povolenek 

na trhu (nebo 200 milionů, pokud by množství 24 % z přebytku na tuto hodnotu nedosáhlo). 

Snížením počtu povolenek by měla vzrůst jejich cena, to znamená,  

že rozhodnutí by nemuselo mít dopad na státní rozpočty

DOPADY

 Tlak na vývoj technologií

 Zvýšení cen dražených emisních povolenek

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY


