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K okamžitému zveřejnění
Lucemburk 15. října 2014 

Orgány a instituce EU by měly vyvinout větší úsilí, aby 
snížily svou uhlíkovou stopu, tvrdí auditoři EU  

Ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se orgány a instituce EU 
vyzývají k vytvoření jednotné politiky zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů 
(tzv. „uhlíkové stopy“). Ze zprávy vyplývá, že 15 kontrolovaných orgánů a institucí EU 
dosud plně nevyužívá nástroje environmentálního řízení propagované Komisí. Pokrok při 
zavádění Evropského systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) je pomalý, 
informace o skutečném objemu emisí jsou neúplné a „zelené“ veřejné zakázky 
systematicky využívá jen několik orgánů.  

„Orgány a instituce EU musí jít příkladem a podpořit plánovaný cíl EU snížit emise do roku 2030“, řekl 
Ladislav BALKO, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „To, že budou věnovat důkladnou 

pozornost environmentálnímu profilu v rámci svých každodenních činností, je důležité nejen z hlediska 

důvěryhodnosti těchto orgánů a institucí, ale též důvěryhodnosti politiky EU v oblasti klimatu.“ 

Auditoři EU zjistili, že se orgánům a institucím EU u jejich budov podařilo zvrátit trend rostoucích emisí 
skleníkových plynů vznikajících v důsledku spotřeby energie. Co se týče ostatních zdrojů emisí (např. emisí 
vznikajících v souvislosti se služebními cestami), nebylo možné vzhledem k neúplnosti údajů zjistit 
jednoznačně klesající trend. Více než polovina kontrolovaných orgánů a institucí EU si pro snížení emisí 
nestanovila žádné kvantifikované cílové hodnoty. Dobrovolná kompenzace zbytkových emisí je využívána 
jen v omezené míře. 

Ačkoli Komise propaguje „zelené“ veřejné zakázky a existují modelová ekologická kritéria, která lze 
dobrovolně využívat pro příslušné zadávací postupy, auditoři zjistili, že nejambicióznější kritéria byla 
použita u méně než 20 % ze 160 kontrolovaných zadávacích řízení. Více než polovina těchto řízení byla 
přitom vyhodnocena jako „neekologická“ nebo jen „mírně ekologická“.  

Registrace do systému EMAS je pro veřejné orgány možná od roku 2001 a v červnu 2014 v něm bylo 
registrováno sedm z 15 kontrolovaných orgánů a institucí EU, přičemž pět dalších orgánů a institucí se na 
registraci připravovalo. Tam, kde byl systém EMAS zaveden, došlo ke zlepšení environmentálního profilu a 
zároveň k finančním úsporám. 



CS
 
 
 
  
 
 

2 

Poznámka pro redaktory: 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí 
výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.  

V této zvláštní zprávě (č. 14/2014) nazvané „Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, 
snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?“ Účetní dvůr posuzoval, zda mají orgány a 
instituce EU politiky na snížení dopadu svého administrativního provozu na životní prostředí a zda 
byly tyto politiky účinně realizovány.  

Politika Evropské unie v oblasti životního prostředí má za cíl vysokou úroveň ochrany. Článek 11 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí, že požadavky na ochranu životního prostředí 
musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s ohledem na 
podporu udržitelného rozvoje. 

Audit se týkal 15 orgánů a institucí EU, tj. všech orgánů a institucí EU, které měly v roce 2012 více 
než 500 zaměstnanců. Do auditu byla kromě toho začleněna i Evropská agentura pro životní 
prostředí, a to vzhledem ke svým specifickým úkolům, které přímo souvisejí s předmětem auditu. 
Auditoři věnovali zvláštní pozornost Komisi, a to nejen vzhledem k její velikosti, ale i k její roli 
orgánu EU, který má právo legislativní iniciativy. 

Auditoři EU doporučují: 

– Komise by měla navrhnout společnou politiku na snížení uhlíkové stopy 
administrativních činností orgánů a institucí EU. Součástí této politiky by měla být 
i kvantifikovaná cílová hodnota snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030; 

– orgány a instituce EU by měly harmonizovat výpočet a vykazování přímých a nepřímých 
emisí skleníkových plynů. Měly by vytvořit společnou koncepci dobrovolných 
kompenzací emisí, kterým nelze zabránit; 

– do Evropského systému environmentálního řízení a auditu EMAS by se měly 
zaregistrovat všechny orgány a instituce EU, využívat ho a přitom postupně omezovat 
veškerá omezení rozsahu; 

– kdekoli je to možné, měly by orgány a instituce EU využívat zelené veřejné zakázky. 

 

 

 

  

 

 


