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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol č. 1 o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské 

unii, který je připojen ke Smlouvě o 

fungování Evropské unie, 

 

Pozměňovací návrh   2 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol č. 2 o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality, který 

je připojen ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Dne 10. června 2016 předložila 

Komise návrh na ratifikaci Pařížské 

dohody ze strany EU. Tento legislativní 

návrh je součástí provádění závazku EU 

stanoveného v Pařížské dohodě. Závazek 

Unie v oblasti snižování emisí na úrovni 

celého hospodářství byl potvrzen v 

zamýšleném vnitrostátně stanoveném 

příspěvku Unie a jejích členských států, 

(3) Pařížská dohoda vstoupila 

v platnost dnem 4. listopadu 2016. Tento 

legislativní návrh je součástí provádění 

závazku EU stanoveného v  Pařížské 

dohodě posílit globální reakci na hrozbu 

změny klimatu udržením nárůstu 

průměrných celosvětových teplot výrazně 

pod 2 °C ve srovnání s úrovní před 

průmyslovou revolucí a nadále usilovat o 
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který byl dne 6. března 2015 předložen 

sekretariátu UNFCCC. 
to, aby nárůst teploty nepřesáhl 1,5 °C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí, a současně snižovat domácí 

emise skleníkových plynů a chránit a 

zvyšovat propady a rezervoáry 

skleníkových plynů a zachovávat 

bezpečnost potravin. Závazek Unie v 

oblasti snižování emisí na úrovni celého 

hospodářství byl potvrzen v zamýšleném 

vnitrostátně stanoveném příspěvku Unie a 

jejích členských států, který byl dne 6. 

března 2015 předložen sekretariátu 

UNFCCC. Podle Pařížské dohody mají 

členské státy nadále snižovat své emise 

skleníkových plynů, na které se vztahuje 

toto nařízení, i po roce 2030 tak, aby v 

souladu s energetickým plánem Unie do 

roku 2050 obsaženém ve sdělení Komise 

ze dne 15. prosince 2011 vedlo jejich úsilí 

do roku 2050 ke snížení celkových emisí 

skleníkových plynů v Unii o 80–95 % 

oproti úrovním roku 1990. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Přechod na čistou energii vyžaduje 

změny investičního jednání a pobídek v 

celém spektru politik. Klíčovou prioritou 

EU je vytvořit odolnou energetickou unii s 

cílem zajistit svým občanům bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově 

dostupnou energii. Dosažení tohoto cíle 

vyžaduje zachování ambiciózních opatření 

v oblasti klimatu v tomto nařízení a pokrok 

s ohledem na ostatní aspekty energetické 

unie, jak je stanoveno v rámcové strategii k 

vytvoření odolné energetické unie s 

pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu16. 

(5) Přechod na čistou energii vyžaduje 

změny investičního jednání a pobídek v 

celém spektru politik, počínaje snížením a 

optimalizací spotřeby energií. Klíčovou 

prioritou EU je vytvořit odolnou 

energetickou unii s cílem zajistit svým 

občanům bezpečnou, udržitelnou, 

konkurenceschopnou a cenově dostupnou 

energii. Dosažení tohoto cíle vyžaduje 

zachování ambiciózních opatření v oblasti 

klimatu v tomto nařízení a pokrok s 

ohledem na ostatní aspekty energetické 

unie, jak je stanoveno v rámcové strategii k 

vytvoření odolné energetické unie s 

pomocí progresivní politiky v oblasti 

změny klimatu16. 

__________________ __________________ 
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16 COM(2015) 80. 16 COM(2015) 80. 

Odůvodnění 

Kroky v oblasti energetických úspor jsou kroky, které mají nejrychlejší a nejúčinnější období 

amortizace a menší náklady na realizaci. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Přístup spočívající v každoročně 

závazných vnitrostátních mezních 

hodnotách, který byl přijat v rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES19 , by měl být v období 2021–

2030 zachován, přičemž pro každý členský 

stát by měla být začátkem trajektorie 

hodnota vypočítaná v roce 2020 z průměru 

emisí skleníkových plynů v období 2016–

2018 a koncem trajektorie mezní hodnota v 

roce 2030. Pro členské státy jednak s 

kladnou mezní hodnotou podle 

rozhodnutí č. 406/2009/ES, jednak se 

zvyšujícími se ročními emisními příděly v 

období 2017–2020, stanovenými podle 

rozhodnutí 2013/162/EU a 2013/634/EU, 

je stanovena úprava přídělů v roce 2021, 

aby se zohlednila kapacita pro zvýšené 

emise v uvedeném období. Evropská rada 

dospěla k závěru, že dostupnost a 

využívání stávajících nástrojů flexibility v 

odvětvích mimo systém ETS by mělo být 

významně posíleno, aby byla zajištěna 

nákladová efektivnost společného úsilí 

Unie a přiblížení k emisím na obyvatele v 

roce 2030. 

(9) Přístup spočívající v každoročně 

závazných vnitrostátních mezních 

hodnotách, který byl přijat v rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES19, by měl být v období 2021–

2030 zachován, přičemž pro každý členský 

stát by měla být začátkem trajektorie 

hodnota vypočítaná v roce 2020 z průměru 

emisí skleníkových plynů v období 2016–

2018 a s použitím cílů do roku 2020 

stanovených jako maximální mezní 

hodnota na základě rozhodnutí č. 

406/2009/ES a koncem trajektorie mezní 

hodnota v roce 2030, přičemž se použije ta 

hodnota, která je nižší. Evropská rada 

dospěla k závěru, že dostupnost a 

využívání stávajících nástrojů flexibility v 

odvětvích mimo systém ETS by mělo být 

významně posíleno, aby byla zajištěna 

nákladová efektivnost společného úsilí 

Unie a přiblížení k emisím na obyvatele v 

roce 2030. 

__________________ __________________ 

19Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 

2009 o úsilí členských států snížit emise 

skleníkových plynů, aby byly splněny 

závazky Společenství v oblasti snížení 

emisí skleníkových plynů do roku 2020 

19Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 

2009 o úsilí členských států snížit emise 

skleníkových plynů, aby byly splněny 

závazky Společenství v oblasti snížení 

emisí skleníkových plynů do roku 2020 
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(Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136–148). (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136–148). 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Toto nařízení dává podnět ke 

snižování emisí v souladu s dalšími 

právními akty Unie v oblasti klimatu a 

energetiky. Vzhledem k tomu, že více než 

75 % emisí skleníkových plynů v Unii je 

spojeno s energetikou, budou při 

dosahování takovýchto snížení emisí hrát 

důležitou úlohu vyšší účinnost využívání 

energie a úspory energie. Ambiciózní 

politiky energetické účinnosti jsou proto 

klíčové nejen pro vyšší úspory u dovozu 

fosilních paliv, které zajistí energetickou 

bezpečnost a nižší účty spotřebitelů, ale 

také pro větší využívání energeticky 

úsporných technologií v budovách, v 

průmyslu a v dopravě, pro posilování 

hospodářské konkurenceschopnosti, 

vytváření pracovních míst na místní 

úrovni a také pro zlepšování zdravotních 

podmínek a řešení problému energetické 

chudoby. Opatření přijatá v odvětvích, na 

něž se vztahuje toto nařízení, se časem 

sama zaplatí a jsou nákladově 

nejefektivnějším způsobem, jak pomoci 

členským státům dosáhnout jejich cílů 

podle tohoto nařízení. Proto je při 

promítání tohoto nařízení do 

vnitrostátních politik důležité, aby členské 

státy věnovaly zvláštní pozornost 

specifickému a různícímu se potenciálu ke 

zlepšení energetické účinnosti a 

investicím v jednotlivých odvětvích. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Aby došlo ke snížení emisí v 

zemědělství, měly by členské státy do 

svého plánu emisí zahrnout opatření, 

jejichž cílem je zlepšení potenciálu tohoto 

odvětví v oblasti nákladově efektivního 

zmírňování změny klimatu, a lépe využívat 

nástrojů financování společné zemědělské 

politiky (SZP) k podpoře udržitelných 

postupů v odvětví. V souladu s článkem 14 

Evropská komise posoudí a Evropskému 

parlamentu a Radě předloží zprávu o 

současném pokroku, pokud jde o 

nákladově efektivní snižování jiných 

zemědělských emisí než CO2, a předloží 

návrhy na změnu počtu pohlcení, která 

mohou být v případě potřeby použita, z 

obhospodařované orné půdy, 

obhospodařovaných pastvin a 

obhospodařovaných mokřadů. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nařízení [ ] [o zahrnutí emisí 

skleníkových plynů a jejich pohlcování v 

důsledku využívání půdy, změn ve 

využívání půdy a lesnictví do rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030] stanoví pravidla započítávání 

emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování v souvislosti s využíváním 

půdy, změnami ve využívání půdy a 

lesnictvím (dále jen „LULUCF“). Ačkoli 

výsledek z hlediska životního prostředí na 

základě tohoto nařízení, pokud jde o 

úrovně dosaženého snížení emisí 

skleníkových plynů, je ovlivněn 

zohledněním množství až do výše součtu 

celkových čistých pohlcení a celkových 

čistých emisí z odlesněné půdy, zalesněné 

půdy, obhospodařované orné půdy a 

obhospodařovaných pastvin, jak je 

(12) Nařízení [ ] [o zahrnutí emisí 

skleníkových plynů a jejich pohlcování v 

důsledku využívání půdy, změn ve 

využívání půdy a lesnictví do rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030] stanoví pravidla započítávání 

emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování v souvislosti s využíváním 

půdy, změnami ve využívání půdy a 

lesnictvím (dále jen „LULUCF“). Ačkoli 

výsledek z hlediska životního prostředí na 

základě tohoto nařízení, pokud jde o 

úrovně dosaženého snížení emisí 

skleníkových plynů, je ovlivněn 

zohledněním množství až do výše součtu 

celkových čistých pohlcení a celkových 

čistých emisí z odlesněné půdy, zalesněné 

půdy, obhospodařované lesní půdy, 

obhospodařované orné půdy, 
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stanoveno v nařízení [ ], měla by být pro 

případ, že to bude nutné, zavedena jako 

dodatečná možnost členských států splnit 

své závazky flexibilita pro potřeby 

maximálního množství těchto pohlcení ve 

výši 280 milionů tun ekvivalentu CO2 

rozdělovaného mezi jednotlivé členské 

státy podle údajů uvedených v příloze III. 

Je-li přijat prováděcí akt, který aktualizuje 

referenční úrovně v oblasti lesnictví 

založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], měla by být s 

ohledem na článek 7 přenesena na Komisi 

pravomoc k přijímání aktů v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, aby byl zohledněn 

příspěvek kategorie započítávání 

„obhospodařovaná lesní půda“ v rámci 

flexibility, již uvedený článek stanoví. Před 

přijetím tohoto aktu v přenesené pravomoci 

by měla Komise vyhodnotit spolehlivost 

započítávání v případě obhospodařované 

lesní půdy na základě dostupných údajů, a 

zejména konzistentnost odhadované a 

skutečné míry těžby. Podle tohoto nařízení 

by měla být kromě toho povolena možnost 

dobrovolně vymazat jednotky ročního 

emisního přídělu s cílem umožnit, aby bylo 

toto množství vzato v úvahu při 

posuzování souladu členských států s 

požadavky nařízení [ ]. 

obhospodařovaných pastvin a 

obhospodařovaných mokřadů, jak je 

stanoveno v nařízení [ ], měla by být pro 

případ, že to bude nutné, zavedena jako 

dodatečná možnost členských států splnit 

své závazky flexibilita pro potřeby 

maximálního množství těchto pohlcení ve 

výši 280 milionů tun ekvivalentu CO2 

rozdělovaného mezi jednotlivé členské 

státy podle údajů uvedených v příloze III. 

Je-li přijat prováděcí akt, který aktualizuje 

referenční úrovně v oblasti lesnictví 

založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], měla by být s 

ohledem na článek 7 přenesena na Komisi 

pravomoc k přijímání aktů v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, aby byl zohledněn 

příspěvek kategorie započítávání 

„obhospodařovaná lesní půda“ v rámci 

flexibility, již uvedený článek stanoví. Před 

přijetím tohoto aktu v přenesené pravomoci 

by měla Komise vyhodnotit spolehlivost 

započítávání v případě obhospodařované 

lesní půdy na základě dostupných údajů, a 

zejména konzistentnost odhadované a 

skutečné míry těžby.  Toto hodnocení by 

se však nemělo mít dopad na celkové 

množství 280 milionů čistých pohlcení. 
Podle tohoto nařízení by měla být kromě 

toho celkově povolena možnost dobrovolně 

vymazat jednotky ročního emisního přídělu 

s cílem umožnit, aby bylo toto množství 

vzato v úvahu při posuzování souladu 

členských států s požadavky nařízení [ ]. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného, 

transparentního a nákladově efektivního 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů a dalších informací 

(13) V zájmu zajištění účinného, 

transparentního a nákladově efektivního 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů a dalších informací 
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potřebných k posouzení pokroku s ohledem 

na roční emisní příděly členských států 

jsou požadavky na podávání výročních 

zpráv a hodnocení podle tohoto nařízení 

příslušnými články začleněny do nařízení 

(EU) č. 525/2013, které by proto mělo být 

odpovídajícím způsobem změněno. Změna 

uvedeného nařízení by měla rovněž zajistit, 

aby byl pokrok členských států při 

snižování emisí hodnocen i nadále každý 

rok s přihlédnutím k pokroku v oblasti 

politik a opatření Unie a informacím 

poskytnutým členskými státy. Hodnocení 

by mělo každé dva roky zahrnovat 

odhadovaný pokrok Unie při dosahování 

jejích závazků v oblasti snižování emisí a 

pokrok členských států při plnění jejich 

povinností. Uplatňování odpočtů by však 

mělo být zváženo pouze v pětiletých 

intervalech, aby bylo možné vzít v potaz 

potenciální příspěvek plynoucí z 

odlesněné půdy, zalesněné půdy, 

obhospodařované orné půdy a 

obhospodařovaných pastvin podle 

nařízení [ ]. Tímto není dotčena povinnost 

Komise zajistit soulad s povinnostmi 

členských států vyplývajícími z tohoto 

nařízení ani pravomoc Komise zahájit za 

tímto účelem řízení o nesplnění povinnosti. 

potřebných k posouzení pokroku s ohledem 

na roční emisní příděly členských států 

jsou požadavky na podávání výročních 

zpráv a hodnocení podle tohoto nařízení 

příslušnými články začleněny do nařízení 

(EU) č. 525/2013, které by proto mělo být 

odpovídajícím způsobem změněno. Změna 

uvedeného nařízení by měla rovněž zajistit, 

aby byl pokrok členských států při 

snižování emisí hodnocen i nadále každý 

rok s přihlédnutím k pokroku v oblasti 

politik a opatření Unie a informacím 

poskytnutým členskými státy. Hodnocení 

by mělo každé dva roky zahrnovat 

odhadovaný pokrok Unie při dosahování 

jejích závazků v oblasti snižování emisí a 

pokrok členských států při plnění jejich 

povinností. Uplatňování odpočtů by mělo 

být zváženo v ročních intervalech, když 

byly vzaty v potaz všechny možnosti 

flexibility podle tohoto nařízení, včetně 

potenciálního příspěvku z flexibility na 

základě nařízení [ ] [LULUCF], a mělo by 

být ověřováno v souladu s povinností 

podávat zprávy podle nařízení [ ] 

[LULUCF]. Tímto není dotčena povinnost 

Komise zajistit soulad s povinnostmi 

členských států vyplývajícími z tohoto 

nařízení ani pravomoc Komise zahájit v 

případě nesouladu za tímto účelem řízení 

o nesplnění povinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Vzhledem k tomu, že odvětví v 

působnosti tohoto nařízení produkují více 

než polovinu emisí skleníkových plynů 

Unie, bude mít provádění politik a 

opatření majících za cíl snížit emise v 

těchto odvětvích zásadní dopad na životní 

prostředí. Je proto nutné zajistit 

transparentnost při monitorování snah 

členských států splnit cíle podle tohoto 
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nařízení, podávání zpráv o těchto snahách 

a navazování na ně, zejména když se 

uplatňují možnosti flexibility, v souladu s 

Úmluvou Evropské hospodářské komise 

OSN (UNECE) o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a 

přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí ze dne 26. června 1998 

(Aarhuská úmluva) a směrnicí 

2001/42/ES. Je proto důležité, aby členské 

státy a Komise konzultovaly se 

zúčastněnými stranami a veřejností a daly 

jim včasnou a skutečnou příležitost 

účastnit se příprav podávání zpráv za 

daný členský stát a plánů nápravných 

opatření a zajistily jejich řádné zapojení 

do procesu přezkumu tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ke zvýšení celkové nákladové 

efektivnosti souhrnného snížení emisí by 

měly mít členské státy možnost převést 

část svého ročního emisního přídělu na jiné 

členské státy. Je třeba zajistit 

transparentnost těchto převodů, přičemž 

tyto převody se mohou uskutečnit 

vzájemně výhodným způsobem, mimo jiné 

prostřednictvím dražby, využitím 

prostředníků na trhu nebo formou 

dvoustranných ujednání. 

(14) Ke zvýšení celkové nákladové 

efektivnosti souhrnného snížení emisí by 

měly mít členské státy možnost převést 

část svého ročního emisního přídělu na jiné 

členské státy. Je třeba zajistit 

transparentnost těchto převodů, přičemž 

tyto převody se mohou uskutečnit 

vzájemně výhodným způsobem, mimo jiné 

prostřednictvím dražby, využitím 

prostředníků na trhu nebo formou 

dvoustranných ujednání. Je důležité, aby 

byl výnos z těchto převodů dán k dispozici 

na projekty renovace budov, zejména pro 

nízkopříjmové domácnosti postižené 

energetickou chudobou a pro sociální 

bydlení v souladu se směrnicí o 

energetické účinnosti [...]. 

Odůvodnění 

Výnosy z převodů mohou v kombinaci s dalšími finančními nástroji EU uvolnit významné 

množství investic do renovací budov. Dále je třeba je propojit s článkem 7 navrhované 

směrnice o energetické účinnosti (COM(2016) 761), který požaduje, aby se členské státy při 
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přípravě opatření v oblasti energetické účinnosti zaměřily obzvláště na nízkopříjmové 

domácnosti a domácnosti postižené energetickou chudobou, jakož i na sociální bydlení. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Cílem Evropské agentury pro 

životní prostředí je podpora udržitelného 

rozvoje a pomoc při dosažení významného 

a měřitelného zlepšení stavu životního 

prostředí v Evropě poskytováním 

včasných, cílených, relevantních a 

spolehlivých informací tvůrcům politik, 

veřejným institucím a veřejnosti. Evropská 

agentura pro životní prostředí by měla být 

případně nápomocna Komisi v souladu s 

jejím ročním pracovním programem. 

(15) Cílem Evropské agentury pro 

životní prostředí je podpora udržitelného 

rozvoje a pomoc při dosažení významného 

a měřitelného zlepšení stavu životního 

prostředí v Evropě poskytováním 

včasných, cílených, relevantních a 

spolehlivých informací tvůrcům politik, 

veřejným institucím a veřejnosti. Evropská 

agentura pro životní prostředí by měla být 

případně nápomocna Komisi v souladu s 

jejím ročním pracovním programem a 

přímo i nepřímo přispívat k vyrovnávání 

se se změnou klimatu.  

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Toto nařízení by mělo být 

přezkoumáno v roce 2024 a poté každých 

pět let s cílem posoudit jeho celkové 

fungování. V tomto přezkumu by měl být 

zohledněn vývoj situace v členských 

státech a výsledky globálního hodnocení 

Pařížské dohody. 

(20) Do šesti měsíců od facilitativního 

dialogu, který má být uspořádán na 

základě UNFCCC v roce 2018, v roce 

2024 a poté každých pět let by měla 

Komise předložit Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o celkovém fungování 

tohoto nařízení. V této zprávě by měl být 

zohledněn vývoj situace v členských 

státech a výsledky globálního hodnocení 

Pařížské dohody a popřípadě by k ní měly 

být připojeny i legislativní návrhy na 

aktualizaci tohoto nařízení a jeho ambic 

podle vývoje, který vyplyne z 

facilitativního dialogu na základě 

UNFCCC, a nejnovějších vědeckých 

zjištění IPCC. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Další přezkum by měla provést 

Komise v případě, že členský stát 

vystupuje z Unie podle článku 50 Smlouvy 

o Evropské unii (SEU), aby byly 

zohledněny ekonomické důsledky tohoto 

vystoupení a vyřešena otázka, jak zajistit 

ekologickou integritu tohoto nařízení v 

souladu se závazkem EU podle Pařížské 

dohody. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. -1 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Konečným cílem tohoto nařízení je přispět 

k naplnění závazku Unie a členských 

států v rámci Rámcové úmluvy OSN o 

změně klimatu a Pařížské dohody snížit 

emise skleníkových plynů ve snaze udržet 

nárůst průměrné celosvětové teploty na 

mnohem nižší hodnotě než 2 °C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí a snažit se omezit zvýšení teploty 

na 1,5 °C nad úrovní před průmyslovou 

revolucí. 

 

Pozměňovací návrh 16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení stanoví povinnosti týkající se 

minimálních příspěvků členských států ke 

splnění závazku Unie v oblasti snížení 

emisí skleníkových plynů pro období 

2021–2030, pravidla pro určování ročních 

emisních přídělů a pro hodnocení pokroku 

členských států při dosahování jejich 

minimálních příspěvků. 

Toto nařízení požaduje, aby členské státy 

dosáhly cílů stanovených v příloze I, aby 

kolektivně snížily emise skleníkových 

plynů v Unii uvedené v článku 2 v roce 

2030 o nejméně 30 % oproti roku 2005. 

Stanoví povinnosti týkající se minimálních 

příspěvků členských států ke splnění 

závazku Unie v oblasti snížení emisí 

skleníkových plynů pro období 2021–2030, 

pravidla pro určování ročních emisních 

přídělů a pro hodnocení pokroku členských 

států při dosahování jejich minimálních 

příspěvků. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení se použije na emise 

skleníkových plynů z kategorií zdrojů 

podle IPCC zahrnujících energii, 

průmyslové procesy a použití produktů, 

zemědělství a odpady stanovených podle 

nařízení (EU) č. 525/2013, s vyloučením 

emisí z činností uvedených v příloze I 

směrnice 2003/87/ES. 

1. Toto nařízení se použije na emise 

skleníkových plynů z kategorií zdrojů 

podle IPCC zahrnujících energii, 

průmyslové procesy a použití produktů, 

zemědělství a odpady stanovených podle 

nařízení (EU) č. 525/2013, s vyloučením 

emisí z činností uvedených v příloze I 

směrnice 2003/87/ES. Pro potřeby tohoto 

nařízení je bioenergie považována za 

uhlíkově neutrální. 

Odůvodnění 

Uhlíková neutralita je v souladu s metodikami IPCC a s postupy hlášení podle Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu. Emise skleníkových plynů, které již zohledňuje odvětví 

LULUCF, by neměly být dvakrát započítávány i do energetiky. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S výhradou možností flexibility 

podle článků 5, 6 a 7 a úpravy podle čl. 10 

odst. 2 a s přihlédnutím k případným 

odpočtům vyplývajícím z použití článku 7 

rozhodnutí č. 406/2009/ES každý členský 

stát zajistí, aby jeho emise skleníkových 

plynů nepřekročily v žádném roce období 

2021–2029 úroveň stanovenou pomocí 

lineární trajektorie začínající v roce 2020 

průměrnou hodnotou jeho emisí 

skleníkových plynů v letech 2016, 2017 a 

2018, stanovenou podle odstavce 3, a 

končící v roce 2030 mezní hodnotou 

určenou pro daný členský stát v příloze I 

tohoto nařízení. 

2. S výhradou možností flexibility 

podle článků 5, 6 a 7 a úpravy podle čl. 10 

odst. 2 a s přihlédnutím k případným 

odpočtům vyplývajícím z použití článku 7 

rozhodnutí č. 406/2009/ES každý členský 

stát zajistí, aby jeho emise skleníkových 

plynů nepřekročily v žádném roce období 

2021–2029 úroveň stanovenou pomocí 

lineární trajektorie začínající v roce 2020 

průměrnou hodnotou jeho emisí 

skleníkových plynů v letech 2016, 2017 a 

2018, stanovenou podle odstavce 3 a s 

použitím hodnoty ročního emisního 

přídělu pro rok 2020 uvedené v cílech 

stanovených v rozhodnutí č. 406/2009/ES 

aktualizovaném prováděcím rozhodnutím 

Komise 2013/634/EU jako maximální 

mezní hodnota, přičemž se použije ta 

hodnota, která je nižší, a končící v roce 

2030 mezní hodnotou určenou pro daný 

členský stát v příloze I tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme prováděcí akt, ve 

kterém stanoví roční emisní příděly pro 

jednotlivé roky v období 2021–2030 

vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2, jak je 

stanoveno v odstavcích 1 a 2. Pro účely 

tohoto prováděcího aktu provede Komise 

komplexní přezkum posledních údajů 

národních inventur za roky 2005 a 2016 až 

2018, jež členské státy předložily podle 

článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013. 

3. Komise přijme v souladu s 

článkem 12 akt v přenesené pravomoci, 

jímž doplní toto nařízení stanovením 

ročních emisních přídělů pro jednotlivé 

roky v období 2021–2030 vyjádřených v 

tunách ekvivalentu CO2, jak je stanoveno v 

odstavcích 1 a 2. Pro účely tohoto aktu v 

přenesené pravomoci provede Komise 

komplexní přezkum posledních údajů 

národních inventur za roky 2005 a 2016 až 

2018, jež členské státy předložily podle 

článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Tento prováděcí akt rovněž upřesní 

na základě procentních podílů oznámených 

členskými státy podle čl. 6 odst. 2 

množství, jež lze vzít v letech 2021 až 

2030 v úvahu za účelem souladu podle 

článku 9. Pokud by součet množství všech 

členských států přesáhl společnou 

celkovou hodnotu ve výši 100 milionů, 

sníží se množství za každý členský stát 

poměrně tak, aby společná celková 

hodnota překročena nebyla. 

4. Tento akt v přenesené pravomoci 

rovněž upřesní na základě procentních 

podílů oznámených členskými státy podle 

čl. 6 odst. 2 množství, jež lze vzít v letech 

2021 až 2030 v úvahu za účelem souladu 

podle článku 9. Pokud by součet množství 

všech členských států přesáhl společnou 

celkovou hodnotu ve výši 50 milionů, sníží 

se množství za každý členský stát poměrně 

tak, aby společná celková hodnota 

překročena nebyla. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S ohledem na roky 2021 až 2029 si 

členský stát může ze svého ročního 

emisního přídělu pro následující rok 

vypůjčit množství až do výše 5 %. 

2. S ohledem na roky 2021 až 2029 si 

členský stát může ze svého ročního 

emisního přídělu pro následující rok 

vypůjčit množství až do výše 10 %. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy, které si mohou 

nechat společně započíst omezený počet 

zrušených povolenek EU ETS vymezených 

v čl. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES až do 

maximální výše 100 milionů za účelem 

svého souladu podle tohoto nařízení, jsou 

uvedeny v příloze II tohoto nařízení. 

1. Členské státy, které si mohou 

nechat společně započíst omezený počet 

zrušených povolenek EU ETS vymezených 

v čl. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES až do 

maximální výše 50 milionů za účelem 

svého souladu podle tohoto nařízení, jsou 

uvedeny v příloze II tohoto nařízení, bez 

negativních dopadů na ekologickou 

vyváženost celounijního systému 
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snižování emisí. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na žádost členského státu zohlední 

ústřední správce jmenovaný podle článku 

20 směrnice 2003/87/ES (dále jen „ústřední 

správce“) množství uvedené v čl. 4 odst. 4 

za účelem souladu daného členského státu 

podle článku 9. Pro každý rok období 

2021–2030 se jedna desetina množství 

povolenek stanoveného podle čl. 4 odst. 4 

zruší v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 

2003/87/ES. 

3. Na žádost členského státu zohlední 

ústřední správce jmenovaný podle článku 

20 směrnice 2003/87/ES (dále jen „ústřední 

správce“) množství uvedené v čl. 4 odst. 4 

za účelem souladu daného členského státu 

podle článku 9. Pro každý rok období 

2021–2030 se jedna desetina množství 

povolenek stanoveného podle čl. 4 odst. 4 

zruší. Aby nebyl narušen přísun 

prostředků do rezervy tržní stability, čl. 1 

odst. 4 rozhodnutí (EU) 2015/1814 o 

vytvoření a uplatňování rezervy tržní 

stability pro systém Unie pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových 

plynů nebere při určování celkového 

počtu povolenek v oběhu v potaz množství 

povolenek zrušených podle tohoto 

odstavce. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dodatečné využití čistých pohlcení až do 

výše 280 milionů z odlesněné půdy, 

zalesněné půdy, obhospodařované orné 

půdy a obhospodařovaných pastvin 

Dodatečné využití čistých pohlcení až do 

výše 280 milionů z odlesněné půdy, 

zalesněné půdy, obhospodařované orné 

půdy, obhospodařovaných pastvin a 

obhospodařovaných mokřadů 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud emise v určitém členském 

státě překračují jeho roční emisní příděly 

pro daný rok, lze pro tento rok vzít za 

účelem souladu podle článku 9 tohoto 

nařízení v úvahu množství až do výše 

součtu celkových čistých pohlcení a 

celkových čistých emisí ze společných 

kategorií pro započítávání, které tvoří 

odlesněná půda, zalesněná půda, 

obhospodařovaná orná půda a 

obhospodařované pastviny podle článku 2 

nařízení [ ] [LULUCF], za předpokladu, 

že: 

1. Pokud emise v určitém členském 

státě překračují jeho roční emisní příděly 

pro daný rok, lze pro tento rok vzít za 

účelem souladu podle článku 9 tohoto 

nařízení v úvahu množství až do výše 

součtu celkových čistých pohlcení a 

celkových čistých emisí ze společných 

kategorií pro započítávání, které tvoří 

odlesněná půda, zalesněná půda, 

obhospodařovaná orná půda, 

obhospodařované pastviny a 

obhospodařované mokřady podle článku 2 

nařízení [ ] [LULUCF], za předpokladu, 

že: 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) členský stát do 30. června 2019 a 

poté každých pět let předložil Komisi 

akční plán, který stanoví kroky a finanční 

opatření, jež musí provést, aby zajistil, aby 

veškerá čistá pohlcení překračující 

požadavky podle článku 4 nařízení [ 

][LULUCF] byla během pětiletých období 

uvedených v čl. 9 odst. 2 zachována; tento 

akční plán řeší mimo jiné i využití 

příslušných finančních prostředků Unie 

ke zmírňování změny klimatu; 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li přijat prováděcí akt, který 

aktualizuje referenční úrovně v oblasti 

2. Je-li přijat prováděcí akt, který 

aktualizuje referenční úrovně v oblasti 
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lesnictví založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], je Komise 

oprávněna přijmout akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 12 tohoto 

nařízení, který pozmění odstavec 1 tohoto 

článku tak, aby byl zohledněn příspěvek 

kategorie započítávání „obhospodařovaná 

lesní půda“. 

lesnictví založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], je Komise 

oprávněna přijmout akt v přenesené 

pravomoci před přezkumem nařízení 

[LULUCF] v roce 2024 v souladu s 

článkem 12 tohoto nařízení, který pozmění 

odstavec 1 tohoto článku tak, aby byl 

zohledněn příspěvek kategorie 

započítávání „obhospodařovaná lesní 

půda“, aniž by to mělo dopad na celkové 

množství 280 milionů čistých pohlcení 

podle tohoto článku. 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud přezkoumané emise 

skleníkových plynů určitého členského 

státu překročí jeho roční emisní příděl za 

kterýkoli rok daného období, použijí se v 

roce 2027 a 2032 v souladu s odstavcem 2 

tohoto článku a s možnostmi flexibility 

podle článků 5 až 7 tato opatření: 

1. Pokud přezkoumané emise 

skleníkových plynů určitého členského 

státu překročí jeho roční emisní příděl za 

kterýkoli rok daného období, použijí se v 

souladu s odstavcem 2 tohoto článku a s 

možnostmi flexibility podle článků 5 až 7 

tato opatření: 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zajistí přesné započítávání 

podle tohoto nařízení prostřednictvím 

registru Unie zřízeného podle článku 10 

nařízení (EU) č. 525/2013, včetně ročních 

emisních přídělů, možností flexibility 

uplatněných podle článků 4 až 7, souladu 

podle článku 9 a změn oblasti působnosti 

podle článku 10 tohoto nařízení. Ústřední 

správce provede automatickou kontrolu 

1. Komise zajistí přesné započítávání 

podle tohoto nařízení prostřednictvím 

registru Unie zřízeného podle článku 10 

nařízení (EU) č. 525/2013. Za tímto 

účelem Komise přijme akt v přenesené 

pravomoci podle článku 12 s cílem doplnit 

toto nařízení, pokud jde o roční emisní 

příděly, možnosti flexibility uplatněné 

podle článků 4 až 7, soulad podle článku 9 
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každé transakce podle tohoto nařízení a v 

případě potřeby transakce zastaví, aby 

zajistil, že nedojde k žádným 

nesrovnalostem. Tyto informace se 

zpřístupňují veřejnosti. 

a změny oblasti působnosti podle článku 10 

tohoto nařízení. Ústřední správce provede 

automatickou kontrolu každé transakce 

podle tohoto nařízení a v případě potřeby 

transakce zastaví, aby zajistil, že nedojde k 

žádným nesrovnalostem. Tyto informace se 

zpřístupňují veřejnosti. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 2 a článku 

11 tohoto nařízení je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 7 

odst. 2 a článku 11 tohoto nařízení je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci vede Komise konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci vede Komise konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy a s Evropským 

parlamentem v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 vypouští se 
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Postup projednávání ve výboru  

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 

změnu klimatu zřízený nařízením (EU) č. 

525/2013. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 28. února 2024 a poté každých pět let 

předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o fungování tohoto nařízení, o 

jeho příspěvku k cíli EU spočívajícímu v 

celkovém snížení emisí skleníkových 

plynů do roku 2030 a o jeho příspěvku k 

cílům Pařížské dohody a v případě potřeby 

může předložit návrhy. 

Do šesti měsíců od konce facilitativního 

dialogu, který má být uspořádán na 

základě úmluvy UNFCCC v roce 2018, a 

do 28. února 2024 a poté každých pět let 

předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o fungování tohoto nařízení, o 

jeho příspěvku k cílům EU spočívajícím v 

celkovém snížení emisí skleníkových 

plynů do roku 2030, do roku 2040 a do 

roku 2050 a s posouzením jeho příspěvku 

k cílům dlouhodobého zmírnění podle 

Pařížské dohody, přičemž vezme v úvahu 

nejnovější vědecká zjištění IPCC a také 

potřebu aktualizovat toto nařízení ve 

světle globálního hodnocení s cílem zlepšit 

činnost Unie v oblasti změny klimatu. Ke 

zprávě budou případně připojeny 

legislativní návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že členský stát vystoupí z Unie 

podle článku 50 SEU po zveřejnění tohoto 

nařízení v Úředním věstníku Evropské 

unie, do jednoho roku poté, co dohoda o 
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vystoupení vstoupí v platnost, nebo, pokud 

se tak nestane, tři roky po oznámení 

uvedeném v čl. 50 odst. 2 SEU a poté 

každý rok předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o 

ekonomických důsledcích tohoto 

vystoupení pro každý členský stát a o tom, 

jak zajistit ekologickou integritu tohoto 

nařízení v souladu se závazkem EU podle 

Pařížské dohody a v případě potřeby 

předloží návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) No 525/2013 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 5a) V článku 21 se odstavec 3 

nahrazuje tímto: 

„3.  Komise předloží každý rok do 31. 

října Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu shrnující závěry posouzení, jak je 

stanoveno v odstavcích 1 a 2“. 

„3.  Komise předloží každý rok do 31. 

října Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu shrnující závěry posouzení, jak je 

stanoveno v odstavcích 1, 2 a 2a.“ 
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