
 

AD\1120642CS.docx  PE595.458v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
 

2016/0231(COD) 

23.3.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním 

snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské 

dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 

o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů 

a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

Zpravodajka: Merja Kyllönen 

 



 

PE595.458v02-00 2/20 AD\1120642CS.docx 

CS 

PA_Legam 



 

AD\1120642CS.docx 3/20 PE595.458v02-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Doprava je zodpovědná za čtvrtinu emisí oxidu uhličitého v EU. O nutnosti snižovat emise 

z dopravy se diskutuje od 90. let 20. století a cíle tohoto snižování se měnily v návaznosti na 

ekonomické trendy. I přes pokračující diskuzi se emise skleníkových plynů z dopravy 

v Evropě zvýšily a v roce 2014 byly o 20 % vyšší než v roce 1990. 

Za celkový nárůst emisí z dopravy je zodpovědný hlavně nárůst emisí ze silniční a letecké 

dopravy, zatímco emise z vnitrozemské lodní dopravy od roku 1990 poklesly. Osobní 

automobily se na emisích z dopravy podílí zhruba 44 % a společný podíl přepravy těžkých 

nákladů a autobusové dopravy činí přibližně 18 %. Zvažované nařízení pro sdílení úsilí se 

týká celého odvětví dopravy s výjimkou mezinárodní přepravy a letecké dopravy.  

Podle návrhu nařízení budou členské státy kromě cíle na snížení emisí do roku 2030 muset 

splnit roční cíle snižování v období 2021–2030. Členské státy budou povinny splnit jednak 

roční emisní kvóty a také lineární snižování emisí. Podle návrhu je výchozím bodem pro 

snižování v období 2021–2030 rok 2020 a určeno bude v zásadě na základě průměrných údajů 

o emisích za období 2016 až 2018. Zpravodajka považuje za důležité všechny země silně 

motivovat ke snižování emisí od samého počátku období a za tímto účelem doporučuje, 

přezkoumat výchozí bod pro úroveň 2020. Zpravodajka zdůrazňuje, že emise je třeba 

důsledně snižovat a to i v dlouhodobém měřítku, tj. v období do roku 2050. 

Komise do svého návrhu nařízení zařadila možnosti flexibility, jejichž cílem je zajistit, že 

opatření na snižování emisí budou co nejvíce nákladově efektivní. Tyto možnosti flexibility 

v návrhu Komise a základ pro jejich výpočet halí nejistoty, které by mohly ohrozit provádění 

politiky EU v oblasti klimatu a celkový konečný výsledek. Navrhované flexibilní 

mechanismy způsobí stav, kdy EU nesplní své cíle na snižování emisí stanovené Pařížskou 

dohodou o změně klimatu, přestože členské státy dosáhnou cílů, které jim byly určeny 

rozhodnutím o sdíleném úsilí. Přijatelnost návrhu Komise v určitých členských státech na 

druhou stranu závisí přesně na těchto možnostech flexibility. Spojení s ostatními četnými 

možnostmi flexibility, kdy některé se překrývají, by však mohlo způsobit situaci, kdy by 

emise EU z odvětví sdíleného úsilí ve skutečnosti poklesly mnohem níže než na 30% cílovou 

úroveň. Zpravodajka má za to, že v rámci navrhovaných flexibilních mechanismů existují 

významné důvody pro převody mezi odvětvími, mezi obchodováním s emisemi a odvětvím 

sdíleného úsilí (tzv. jednorázový mechanismus) a také flexibilitou v rámci LULUCF, což by 

členským státům mohlo umožnit využívat stropy pro LULUCF jednotky propadů stanovené 

v návrhu za účelem splnění povinnosti v oblasti snižování emisí v odvětví sdílení úsilí. 

Zpravodajka rozumí myšlence obsaženou v návrhu Komise o snižování administrativní 

zátěže, avšak považuje za nutné každoroční sledování plnění cílů na snižování emisí ze strany 

různých členských států namísto navrhovaného hodnocení jednou za pět let. V zájmu zajištění 

provádění a efektivity považuje zpravodajka za žádoucí, aby Komise měla také nástroje pro 

ukládání sankcí členským státům, které nesplní své cíle na snižování emisí.  

 

V souladu s nařízením o sdíleném úsilí záleží způsoby snižování emisí na rozhodnutí 

jednotlivých členských států. Komise spolu se zveřejněním svého návrh nařízení pro sdílení 

úsilí předložila své názory na opatření ke snižování emisí s dopravy ve sdělení o směřování 
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k nízkoemisní mobilitě zveřejněné v červenci 2016. Na sdělení Komise musí navázat řada 

legislativních návrhů pro zřízení rámce, mimo jiné k regulaci emisí z přepravy těžkými 

nákladními vozidly. Zodpovědnost za úspěch celkové politiky EU v oblasti klimatu jako 

celku závisí víceméně na vnitrostátních a místních politikách a rozhodnutích. Velkou úlohu 

hrají zejména aglomerace, jelikož 23 % evropských emisí oxidu uhličitého z dopravy má na 

svědomí městská doprava. Na základě návrhu nařízení o sdílení úsilí bude největší tlak na 

snižování emisí z dopravy vyvíjen na ty členské státy, jejichž cíle v oblasti snižování emisí 

jsou celkově vysoké.   

Zpravodajka souhlasí s rozhodnutím nechat na vnitrostátních tvůrcích rozhodnutí o metodách, 

které se mají při snižování emisí z dopravy použít. Považuje však nedostatečnou kompetenci 

EU v oblasti městských politik za problematickou a doufá, že EU zaujme širší koordinační 

úlohu při šíření osvědčených postupů v politice městské dopravy. Zpravodajka by také ráda 

podotkla, že EU může díky svým různým nástrojům financování rozdělovat mnoho 

finančních prostředků, a považuje za zásadní, aby v případě dopravy byly finanční prostředky 

přidělované z různých programů a nástrojů byly využívány na projekty, které podpoří přesun 

k nízkoemisním (v krátkodobém měřítku) a zcela bezemisním (ve střednědobém 

a dlouhodobém měřítku) systémům dopravy.  

Společná evropská politika v oblasti dopravy je po dlouhou dobu založen na dosahování cílů 

v oblasti snižování emisí v první řadě za pomoci pokroku v technologii vozidel a paliv. 

Nejistoty, které se v poslední době vyvstaly v automobilovém průmyslu, však vyvolaly otázky 

o úsilí odvětví o skutečné snižování emisí. Přechodu k nízkoemisní nebo bezemisní mobilitě 

brání vysoká závislost na fosilních palivech a nízká cena ropy v poslední době brzdí upouštění 

od těchto paliv. Zpravodajka se domnívá, že nejúčinnějším způsobem pro dosažení cílů 

v oblasti snižování emisí představuje obecný balíček opatření tvořený racionálním územním 

plánováním, veřejnou dopravou, politikami na podporu pěší chůze a cyklistiky, plným 

využíváním rozvíjejících se automobilových, motorových a palivových technologií, 

zaváděním znalostních a digitálních služeb, využíváním cenových nástrojů pro řízení chování 

v oblasti mobility. 

Digitalizace a nové digitální služby umožnily vznik nových druhů služeb v oblasti mobility, 

které by při širším využívání mohly snížit potřebu vlastnit automobil a tím vytvořit významný 

potenciál pro snižování emisí. Je proto žádoucí, aby se tyto služby prosadily jak v městské, 

tak meziměstské dopravě. Zmiňované služby uživatelům usnadňují pohyb a celkové náklady 

na mobilitu jsou díky nim předvídatelnější a transparentnější. Zdá se, že automatizace 

silničního provozu se takový vyvíjí rychleji, než se očekávalo. Zpravodajka oba vývoje 

považuje za pozitivní, avšak konstatuje, že tvůrci právních předpisů na úrovni EU i členských 

států budou muset důsledně sledovat, jak rozvoj této oblasti ovlivní emise z dopravy. Je třeba 

zajistit, aby změny vedly k chování v oblasti mobility, které méně poškozuje životní klima 

a životní prostředí. 

Doprava je jednou z nejdůležitějších každodenních služeb využívaných evropskými občany 

a účinná, přesná a nákladově efektivní logistika je naprosto klíčová pro evropskou integraci 

a fungování vnitřního trhu. Vzhledem k tomu že cíle na snižování emisí v odvětví dopravy 

a logistiky jsou čím dál náročnější v důsledku nařízení o sdílené úsilí, zpravodajka vyjadřuje 

své obavy, že náklady v oblasti snižování emisí pro odvětví dopravy a evropský průmysl 

obecně bude třeba teprve stanovit. Když členské státy rozhodují o rozdělování povinností 

v oblasti snižování emisí různým odvětvím, je od nich požadován důvěryhodný výpočet 
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nákladů a výnosů a Komise by měla členské státy při tvorbě těchto nástrojů podpořit. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

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

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

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, 

který byl dne 6. března 2015 předložen 

sekretariátu UNFCCC. 

(3) Poté, co k tomu Evropský 

parlament udělil souhlas, Evropská rada 

ratifikovala Pařížskou dohodu v tentýž 

den, kdy tato dohoda vešla v platnost, tj. 

dne 4. listopadu 2016. Pařížská dohoda 

má za cíl udržet nárůst průměrné globální 

teploty výrazně pod úrovní 2°C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí a nadále usilovat o to, aby nárůst 

teploty nepřesáhl 1,5°C ve srovnání s 

úrovní před průmyslovou revolucí. 

Závazek Unie stanovený Pařížskou 

dohodou 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. 

 

 

 

Pozměňovací návrh   2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Některé členské státy vyvinuly 

značné úsilí, přičemž tato pružnost odráží 

sdílenou ochotu členských států zajistit 

spravedlivé a náročné rozdělení úsilí při 

plnění ročních snížení emisí skleníkových 
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plynů nezbytných ke splnění závazků 

učiněných na konferenci COP 21 v Paříži. 

 

Pozměňovací návrh   3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Schopnost členských států splnit 

jejich závazky v oblasti klimatu posiluje 

řada opatření Unie, která jsou zásadní pro 

dosažení potřebného snížení emisí v 

odvětvích, na něž se vztahuje toto nařízení. 

Zahrnují právní předpisy o fluorovaných 

skleníkových plynech, snižování emisí 

CO2 ze silničních vozidel, energetické 

náročnosti budov, energii z obnovitelných 

zdrojů, energetické účinnosti a oběhovém 

hospodářství, jakož i finanční nástroje Unie 

pro investice související s klimatem. 

(11) Schopnost členských států splnit 

jejich závazky v oblasti klimatu posiluje 

řada opatření Unie, která jsou zásadní pro 

dosažení potřebného snížení emisí v 

odvětvích, na něž se vztahuje toto nařízení. 

Zahrnují právní předpisy o fluorovaných 

skleníkových plynech, snižování emisí 

CO2 ze silničních vozidel, prosazování 

nižší energetické náročnosti, včetně nižší 

energetické náročnosti budov, energii z 

obnovitelných zdrojů, energetické 

účinnosti a podpoře oběhového 

hospodářství, jakož i finanční nástroje Unie 

pro investice související s klimatem. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Více než 75 % emisí skleníkových 

plynů v Unii souvisí s energiemi. Je proto 

důležité upřednostňovat a podporovat 

všechna opatření na zlepšování 

energetické účinnosti nákladově 

efektivním způsobem, a snížit tak 

poptávku po energiích, přičemž je zároveň 

nutné je řádně začlenit do činností 

vykonávaných v rámci politiky v oblasti 

klimatu napříč odvětvími. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Odvětví dopravy je nejen hlavním 

producentem emisí skleníkových plynů, 

ale také nejrychleji rostoucím odvětvím z 

hlediska energetické spotřeby od roku 

1990. Je proto důležité, aby Komise a 

členské státy vyvinuly ještě více úsilí o 

zlepšení energetické účinnosti, o posílení 

přechodu na udržitelné druhy dopravy a o 

snížení vysoké závislosti tohoto odvětví na 

uhlíku. Dekarbonizace skladby zdrojů 

energie prostřednictvím prosazování 

využívání energie s nízkými emisemi v 

odvětví dopravy, například udržitelných 

biopaliv a elektrických vozidel, přispěje k 

dosažení cíle snížení emisí CO2 v souladu 

se záměry, které stanoví Pařížská dohoda. 

To by se mohlo usnadnit tím, že se zajistí, 

aby uvedené odvětví mělo stanovený jasný 

a dlouhodobý rámec, který poskytne 

jistotu a bude základem pro rozhodování o 

investicích.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) S ohledem na cíl spočívající ve 

vytvoření účinnější „klimatické Unie“ by 

mělo toto nařízení poskytnout podněty ke 

snižování emisí v souladu s dalšími 

právními předpisy Unie v oblasti klimatu 

a energetiky. Je nezbytné, aby Unie a její 

členské státy zajistily uplatňování 

vzájemně se posilujících politik napříč 

relevantními odvětvími (např. v oblasti 

klimatu, energetiky a dalších odvětvových 

politik) s cílem dosáhnout úspěšného 

přechodu na konkurenceschopné 
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nízkouhlíkové hospodářství. Dopad 

energetických a odvětvových politik na 

unijní a vnitrostátní závazky v oblasti 

klimatu by se měly posuzovat společnými 

kvantitativními metodami, aby jejich 

dopady byly transparentní a ověřitelné. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V zájmu zajištění jednotných 

podmínek pro provádění článku 4, podle 

něhož budou stanoveny roční mezní 

hodnoty emisí pro členské státy, by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 

Výkon těchto pravomocí by měl být v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201121. 

(17) V zájmu zajištění jednotných 

podmínek pro provádění článku 4, podle 

něhož mají být stanoveny roční mezní 

hodnoty emisí pro členské státy, by měla 

být pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie svěřena Komisi, pokud jde 

o určení ročních emisních přídělů na 

období let 2021–2030. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla náležité konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. Aby byla 

zejména zaručena rovnocenná účast na 

přípravě aktů v přenesené pravomoci, 

obdrží Evropský parlament a Komise 

všechny dokumenty ve stejném okamžiku 

jako odborníci členských států, přičemž 

tito odborníci mají systematický přístup na 

zasedání odborných skupin Komise, které 

se zabývají přípravou aktů v přenesené 

pravomoci. 

_________________  

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Kromě úsilí v oblasti snižování 

vlastních emisí je důležité, aby Unie v 

souladu s cílem spočívajícím ve zvyšování 

svého pozitivního vlivu na celosvětovou 

uhlíkovou stopu zvažovala spolu s třetími 

zeměmi provádění společných projektů, a 

to v kontextu politiky v oblasti klimatu do 

roku 2030 a za současného zohlednění 

skutečnosti, že Pařížská dohoda odkazuje 

na nový nástroj mezinárodní spolupráce 

pro boj se změnou klimatu. 

 

 

 

Pozměňovací návrh   9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Aby Unie vyhověla článkům 4 a 14 

Pařížské dohody, měla by své úsilí 

postupně zvyšovat a předkládat každých 

pět let příspěvek, jenž bude odrážet její 

nejvyšší možnou úroveň ambicí. Toto 

nařízení proto zahrnuje doložku o 

přezkumu, která umožní stanovení nových 

cílů pro navýšení závazků Unie. Aby se 

zajistilo, že úpravy cílů Unie budou v 

souladu s mechanismem globálního 

hodnocení stanoveným v Pařížské dohodě, 

je nezbytné, aby byl tento přezkum 

komplexní a zohledňoval nejlepší 

dostupné vědecké poznatky. 

Odůvodnění 

 

Nařízení by mělo obsahovat silnou doložku o přezkumu, aby se mohly cíle EU v oblasti 



 

PE595.458v02-00 10/20 AD\1120642CS.docx 

CS 

klimatu upravovat každých pět let za účelem plnění závazků stanovených v Pařížské dohodě. Z 

tohoto hlediska by se uvedená doložka o přezkumu měla zakládat na použití přípravné a 

nezávislé zprávy vypracované Evropskou agenturou pro životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh   10 

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) Toto nařízení by mělo být 

přezkoumáno v roce 2024 a poté každých 

pět let, což je v souladu jak s cyklem pro 

monitorování souladu odvětví LULUCF, 

tak s mezinárodním cyklem v rámci 

Pařížské dohody, a to s cílem posoudit 

jeho celkové fungování. V tomto přezkumu 

by měl být zohledněn vývoj situace v 

členských státech a výsledky globálního 

hodnocení Pařížské dohody. Na základě 

těchto skutečností by každý takový 

přezkum měl přihlížet k možným 

hospodářským důsledkům v případě, že 

členský stát vystoupí z EU podle článku 50 

Smlouvy o Evropské unii. 

 

Pozměňovací návrh   11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Aby se zajistila komplexnost 

systému postupného navyšování, který 

stanoví Pařížská dohoda, a aby se 

zohlednily zkušenosti Evropské agentury 

pro životní prostředí s podporou 

začleňování evropských informací o 

životním prostředí do mezinárodních 

programů monitorování a do provádění 

komplexního posouzení stavu životního 

prostředí v Evropě, měl by se přezkum 

zakládat na použití přípravné a nezávislé 

zprávy vypracované Evropskou agenturou 

pro životní prostředí. 
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Odůvodnění 

Nařízení by mělo obsahovat silnou doložku o přezkumu, aby se mohly cíle EU v oblasti 

klimatu upravovat každých pět let za účelem plnění závazků stanovených v Pařížské dohodě. Z 

tohoto hlediska by se uvedená doložka o přezkumu měla zakládat na použití přípravné a 

nezávislé zprávy vypracované Evropskou agenturou pro životní prostředí. 

 
 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. 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. 

1. Toto nařízení požaduje, aby 

členské státy kolektivně snížily emise 

skleníkových plynů uvedené v článku 2 do 

roku 2030 o nejméně 30 % oproti roku 

2005. Stanoví povinnosti týkající se 

minimálních příspěvků členských států s 

cílem naplnit závazky Unie a členských 

států stanovené Pařížskou dohodou ke 

snižování 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  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Konečným cílem tohoto nařízení je 

naplnit závazek členských států a Unie v 

rámci UNFCCC 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. Aby se tohoto cíle dosáhlo, musí 
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členské státy nadále každoročně lineárně 

snižovat emise skleníkových plynů, na něž 

se vztahuje toto nařízení, i po roce 2030, 

což povede v druhé polovině tohoto století 

k dosažení čistých nulových emisí. 

 
 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

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 cílů pro rok 2020 stanovených v 

rozhodnutí č. 406/2009/ES jako 

maximální mezní hodnoty, a končící v 

roce 2030 mezní hodnotou určenou pro 

daný členský stát v příloze I tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh   15 

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 

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 
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celkovou hodnotu ve výši 100 milionů, 

sníží se množství za každý členský stát 

poměrně tak, aby společná celková 

hodnota překročena nebyla. 

celkovou hodnotu ve výši 100 milionů, 

sníží se množství za každý členský stát 

poměrně tak, aby společná celková 

hodnota překročena nebyla. 

 

Pozměňovací návrh   16 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem podle článku 13. 

vypouští se 

 
 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členský stát, jehož emise 

skleníkových plynů za daný rok jsou nižší 

než jeho roční emisní příděl pro daný rok s 

přihlédnutím k možnostem flexibility podle 

tohoto článku a článku 6, může 

nadbytečnou část svého ročního emisního 

přídělu započítat do následujících let až do 

roku 2030. 

3. Členský stát, jehož emise 

skleníkových plynů za daný rok jsou nižší 

než jeho roční emisní příděl pro daný rok s 

přihlédnutím k možnostem flexibility podle 

tohoto článku a článku 6, může 

nadbytečnou část svého ročního emisního 

přídělu započítat do následujících let až do 

roku 2029. Tuto nadbytečnou část lze 

zčásti nebo zcela použít v kterémkoli 

následujícím roce až do roku 2029, 

přičemž nesmí dojít k překročení 5 % 

ročního emisního přídělu. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členský stát může převést nejvýše 

5 % svého ročního emisního přídělu pro 

daný rok na jiné členské státy. Přijímající 

4. Členský stát může převést nejvýše 

10 % svého ročního emisního přídělu pro 

daný rok na jiné členské státy. Přijímající 
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členský stát může toto množství využít za 

účelem souladu podle článku 9 pro daný 

rok nebo pro následující roky až do roku 

2030.  

členský stát může toto množství využít za 

účelem souladu podle článku 9 pro daný 

rok nebo pro následující roky až do roku 

2030. Takové převody se zahrnují do 

evropského registru uvedeného v článku 

11. 

 

Pozměňovací návrh   19 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členský stát může převést část 

svého ročního emisního přídělu pro daný 

rok, která převyšuje jeho úroveň emisí 

skleníkových plynů pro tento rok, na jiné 

členské státy s přihlédnutím k možnostem 

flexibility podle odstavců 2 až 4 a článku 6. 

Přijímající členský stát může toto množství 

využít za účelem souladu podle článku 9 

pro daný rok nebo pro následující roky až 

do roku 2030. 

5. Členský stát může převést část 

svého ročního emisního přídělu pro daný 

rok, která převyšuje jeho úroveň emisí 

skleníkových plynů pro tento rok, na jiné 

členské státy s přihlédnutím k možnostem 

flexibility podle odstavců 2 až 4 a článku 6. 

Přijímající členský stát může toto množství 

využít za účelem souladu podle článku 9 

pro daný rok nebo pro následující roky až 

do roku 2030. Takové převody se zahrnují 

do evropského registru uvedeného v 

článku 11. 

Odůvodnění 

Posílení transparentnosti převodů emisních přídělů mezi členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy mohou využít kredity 

z projektů vydané podle čl. 24a odst. 1 

směrnice 2003/87/ES za účelem souladu 

podle článku 9, a to bez jakéhokoli 

množstevního omezení a zároveň tak, aby 

nedošlo k dvojímu započtení. 

6. Členské státy mohou využít kredity 

z projektů vydané podle čl. 24a odst. 1 

směrnice 2003/87/ES za účelem souladu 

podle článku 9, a to bez jakéhokoli 

množstevního omezení a zároveň tak, aby 

nedošlo k dvojímu započtení. Členské státy 

podněcují účast soukromého sektoru na 

těchto projektech. 
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Odůvodnění 

Je třeba, aby byl i soukromý sektor způsobilý k účasti na projektech v oblasti snižování emisí, 

aby se tak zvýšil investiční pákový efekt. Článek 24a směrnice o ETS zajišťuje, aby konečnou 

odpovědnost za projekt a za zamezení dvojímu započtení měl hostitelský členský stát projektu. 

 

Pozměňovací návrh   21 

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 a obhospodařovaných pastvin, 

obhospodařované lesní půdy a vytěžených 

dřevařských výrobků. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 
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, 
obhospodařovaná lesní půda a vytěžené 

dřevařské výrobky podle článku 2 nařízení 

[ ] [LULUCF], za předpokladu, že: 

 (tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text) 

 

Pozměňovací návrh   23 
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Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření, která členský stát provede, 

aby splnil své konkrétní povinnosti podle 

článku 4, prostřednictvím vnitrostátních 

politik a opatření a provedením opatření 

Unie; 

a) opatření, která členský stát provede, 

aby splnil své konkrétní povinnosti podle 

článku 4, prostřednictvím vnitrostátních 

politik a opatření a provedením opatření 

Unie, aniž by to mělo negativní dopad na 

život občanů; 

 
 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

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. Komise od roku 2020 vyhodnocuje 

jednou za dva roky, zda pokrok, kterého 

členské státy dosáhly, je dostačující ke 

splnění jejich závazků podle tohoto 

nařízení. Pokud 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  25 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Registr Evropský registr 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 
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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 

každé transakce podle tohoto nařízení a v 

případě potřeby transakce zastaví, aby 

zajistil, že nedojde k žádným 

nesrovnalostem. Tyto informace se 

zpřístupňují veřejnosti. 

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 

každé transakce podle tohoto nařízení a v 

případě potřeby transakce zastaví, aby 

zajistil, že nedojde k žádným 

nesrovnalostem. Systém evropského 

registru musí být transparentní a 

obsahovat všechny relevantní informace 

ohledně převodu povolenek mezi 

členskými státy. Tyto informace se 

prostřednictvím internetové stránky 

spravované Komisí zpřístupňují veřejnosti. 

Odůvodnění 

Posílení transparentnosti převodu povolenek mezi členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  27 

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 facilitativního dialogu, 

který má být uspořádán na základě 

UNFCCC v roce 2018 s cílem zhodnotit 

kolektivní úsilí smluvních stran vyvinuté v 

souvislosti s pokrokem na cestě k dosažení 

dlouhodobého globálního cíle, a do šesti 

měsíců od globálního přezkumu v roce 

2023 a následujících globálních 

přezkumů 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 dlouhodobým cílům 
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stanoveným v článku 1 tohoto nařízení. 

Komise rovněž s cílem posílit činnost Unie 

v oblasti změny klimatu a na základě 

nezávislé zprávy vypracované Evropskou 

agenturou pro životní prostředí posoudí 

vhodnost úpravy tohoto nařízení, 

předložení jiných legislativních návrhů či 

vhodnost obojího, a to za účelem zajištění 

shody se závazky Unie podle článků 3, 4 a 

14 Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V návaznosti na každé celosvětové 

hodnocení schválené v rámci Pařížské 

dohody může členský stát dobrovolně 

zrušit část svých každoročních emisních 

povolenek. Dotčený členský stát oznámí 

Komisi svůj záměr zrušit část svých 

každoročních emisních povolenek a 

Komise tuto informaci zveřejní na svých 

internetových stránkách. 
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