Přezkoumání cílů členských států v oblasti
snižování emisí (nařízení o „sdílení úsilí“) v
souladu s plánem dosažení cíle v oblasti
klimatu do roku 2030
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Ústředním bodem Zelené dohody pro Evropu, kterou Komise přijala v prosinci 2019, je boj proti změně
klimatu, dosažení cílů Pařížské dohody a další otázky v oblasti životního prostředí. Jedním z jejích
ústředních prvků je cíl klimatické neutrality do roku 2050, který Komise navrhla v roce 2018 a který
schválila Evropská rada a Parlament (viz závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019; usnesení
Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019; usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu
2019). Komise navrhla zakotvit klimatickou neutralitu v právu EU. S cílem přivést EU na cestu udržitelnosti
k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 Komise v září 2020 ve svém sdělení o zvýšení cílů Evropy v
oblasti klimatu do roku 2030 navrhla celohospodářský cíl snížení emisí skleníkových plynů na úrovni celé
EU do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 alespoň o 55 %.
V návaznosti na „sdělení o zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030“ a na stávající právní
předpisy do roku 2030 Komise do června 2021 přezkoumá příslušné klíčové právní předpisy a v případě
potřeby navrhne jejich revizi. Součástí bude ucelený soubor změn současného rámce politiky v oblasti
klimatu, energetiky a dopravy do roku 2030, zejména ve vztahu ke směrnici o systému EU obchodování s
emisemi (ETS), k nařízení o „sdílení úsilí“, nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy
a lesnictví (LULUCF), normám pro emise CO2 pro osobní automobily a dodávky a ke směrnici o energii z
obnovitelných zdrojů a směrnici o energetické účinnosti. Mezi další příslušné iniciativy patří revize směrnice
o zdanění energie.
Tato konzultace se zaměřuje na nařízení o „sdílení úsilí“, jehož oblast působnosti se v roce 2019
vztahovala na 59 % celkových emisí skleníkových plynů v EU-27 (kromě LULUCF), tj. na emise z odvětví,
na která se nevztahuje EU ETS ani LULUCF. Nařízení proto zahrnuje emise CO2 ze silniční dopravy,
vytápění budov, drobného průmyslu a další emise skleníkových plynů (CH4, N2O, fluorované plyny),
zejména ze zemědělství, energetiky a odpadů.
Nařízení o „sdílení úsilí“ stanoví pro členské státy závazné každoroční cíle v oblasti snižování emisí s
celkovým cílem snížit do roku 2030 emise EU v zahrnutých odvětvích o 30 % ve srovnání s rokem 2005.
Tyto vnitrostátní cíle jsou stanoveny s ohledem na národní bohatství a nákladovou efektivnost. Nařízení o
„sdílení úsilí“ umožňuje flexibilitu, jako například převody mezi členskými státy. Zahrnuje také určitou míru
flexibility při používání kreditů generovaných podle nařízení o LULUCF a určitou flexibilitu, pokud jde o EU
ETS, kterou lze využít ke splnění celkových cílů v oblasti snižování emisí.
Tato veřejná konzultace vyzývá orgány veřejné správy, občany a organizace, aby přispěli k přípravě
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budoucích legislativních opatření v rámci nařízení o „sdílení úsilí“. Výsledky konzultace (které budou
shrnuty a zveřejněny) budou podkladem pro posouzení dopadů připojené k návrhu Komise na revizi
nařízení o „sdílení úsilí“.
Souběžně probíhají další veřejné konzultace o přezkumu nařízení o LULUCF, směrnice o EU ETS a
nařízení o normách pro CO2 pro osobní automobily a dodávky.

Pokyny k dotazníku
Tato veřejná konzultace se skládá z několika úvodních otázek týkajících se vašeho profilu, po kterých
následuje samotný dotazník. Upozorňujeme, že nemusíte odpovídat na všechny otázky v dotazníku.
Komise již uskutečnila otevřenou veřejnou konzultaci o zvýšení ambicí v oblasti klimatu do roku 2030, která
byla otevřena po dobu 12 týdnů ode 31. března do 23. června 2020. V rámci této konzultace bylo položeno
mnoho otázek na vysoké úrovni souvisejících se zvýšenými ambicemi v oblasti klimatu. Předložený
dotazník se proto zaměřuje na specializovanější a podrobnější otázky týkající se koncepce nařízení o
„sdílení úsilí“.
Na konci dotazníku můžete připojit další komentáře a nahrát doplňující informace, písemná stanoviska
nebo informativní přehledy k určitým politikám, jež vyjadřují váš názor či stanovisko, případně názor či
stanovisko vaší organizace.
Odpovědi na dotazník i nahraná stanoviska a informativní přehledy k politikám budou zveřejněny na
internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si
přiložené prohlášení o ochraně osobních údajů.
Odpovídáte-li jménem organizace a pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte se v zájmu transparentnosti
do rejstříku zástupců zájmových skupin. Registrací se zavazujete dodržovat příslušný kodex chování.
Pokud se nechcete registrovat, budou vaše odpovědi zpracovány a zveřejněny spolu s odpověďmi
jednotlivců.

Informace o vás
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
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italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno

* Příjmení
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* E-mailová

adresa (nebude zveřejněna):

* Působnost

mezinárodní
místní
národní
regionální
* Název

organizace

Maximálně 255 znaků

* Velikost

organizace

mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)
Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

* Země

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

Macao

San Marino

jižní a
antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon
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Americká

Gambie

Madagaskar

Samoa
Americké

Saúdská
Arábie

Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské
ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské
emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

a McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a
Jan Mayen
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Bhútán

Irsko

Myanmar

Svatá Helena,

/Barma

Ascension a
Tristan da
Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý

Eustach a Saba
Bosna a

Bartoloměj
Izrael

Německo

Hercegovina

Svatý Kryštof
a Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš
a Princův
ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc
a Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské
Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy

Tokelau

Severní
Mariany

6

Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks

Tonga

a Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika
Džibutsko

ostrovy
Kosovo

Pobřeží

Uzbekistán

slonoviny
Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní
Timor

Falklandy

Lesotho

Rovníková

Wallis a

Guinea

Futuna

Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní
Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a

Zimbabwe

Miquelon
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění vašich odpovědí

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.
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Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze váš příspěvek, země původu a typ profilu respondenta,
který jste zvolili. Žádné další osobní údaje (jméno, název a velikost
organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti) zveřejněny
nebudou.
Údaje si přeji zveřejnit
Spolu s vaším příspěvkem budou zveřejněny i vaše osobní údaje (jméno,
název a velikost organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti,
země původu).
Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Obecné otázky
1.- Pokud jde o revizi nařízení o „sdílení úsilí“ s ohledem na návrh Komise na
zvýšení cílů v oblasti klimatu do roku 2030, měla by podle vás odvětví regulovaná
tímto nařízením dosáhnout dodatečného snížení emisí, tj. měl by být celoevropský
cíl pro odvětví, na něž se vztahuje sdílení úsilí, navýšen?
Ano
Ne
Nevím
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

2.- Pokud jde o revizi nařízení o „sdílení úsilí“ s ohledem na návrh Komise na
zvýšení cílů v oblasti klimatu do roku 2030, měly by podle vás všechny členské
státy zintenzivnit své úsilí a následně usilovat o dosažení ambicióznějších cíle?
Ano
Ne
Nevím
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

8

3.- Pokud jde o revizi nařízení o „sdílení úsilí“ s ohledem na návrh Komise na
zvýšení cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a rozšířený systém obchodování s
emisemi, jaký je váš názor na zacházení s těmito odvětvími s ohledem na nařízení
o „sdílení úsilí“?
Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky (na stupnici od -2 (rozhodně nesouhlasím) přes 0 (nevím /
nemám názor) až do +2 (rozhodně souhlasím)).
-2

-1

0

+1

+2

Na odvětví, na něž se v budoucnu bude vztahovat rozšířený systém EU
ETS, by se mělo i nadále vztahovat nařízení o „sdílení úsilí“.
Odvětví, na něž se v budoucnu bude vztahovat rozšířený systém EU
ETS, by neměla zůstat v působnosti nařízení o „sdílení úsilí“.
Můj názor se odvíjí od posuzovaného odvětví (vysvětlení uveďte v
textovém poli).

Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

4.- Pokud jde o revizi nařízení o „sdílení úsilí“, existuje podle vašeho názoru přínos
ve vyloučení emisí ze zemědělství jiných než emise CO2 z oblasti působnosti
nařízení o „sdílení úsilí“ za předpokladu, že tyto emise budou regulovány jiným
nástrojem, např. spojením emisí ze zemědělství jiných než CO2 a emisí LULUCF
do jednoho regulačního nástroje?
Ano, od roku 2026
Ano, po roce 2030
Ne
Nevím
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

Odborné otázky
Působnost
Jak je uvedeno v posouzení dopadů přiloženém ke sdělení o zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku
2030, jednou z klíčových otázek je, zda by měla být zachována současná oblast působnosti systému EU
pro obchodování s emisemi a nařízení o „sdílení úsilí“, nebo zda by měla být oblast působnosti jednoho či
obou regulačních nástrojů změněna.
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5.- Vnímáte potřebu snížit odvětvové pokrytí nařízením o „sdílení úsilí“ souběžně s
rozšířením systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)?
Ano
Ne
Nevím
6.- Pokud ano, u kterých odvětví byste provedli změny, kdy a jakým způsobem?
Pokud je odvětví zahrnuto do obchodování s emisemi, mělo by být okamžitě
vyňato z oblasti působnosti nařízení o „sdílení úsilí“.
Pokud je odvětví zahrnuto do obchodování s emisemi, mělo by být vyňato z
oblasti působnosti nařízení o „sdílení úsilí“, jakmile se obchodování s
emisemi pro toto odvětví osvědčí.
Upřesněte
Veškeré spalování fosilních paliv
Budovy a doprava
Pouze budovy
Pouze doprava
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

7.- Které aspekty je podle vašeho názoru třeba zohlednit při rozhodování o tom,
zda by některé emise měly být zahrnuty do působnosti jak nařízení o „sdílení úsilí“,
tak i systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)?
Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky (na stupnici od -2 (rozhodně nesouhlasím) přes 0 (nevím /
nemám názor) až do +2 (rozhodně souhlasím)).
Nemusíte ohodnotit všechny výroky.
-2

-1

0

+1

+2

O zahrnutí do působnosti obou nástrojů by se mělo uvažovat pouze
tehdy, pokud by byla zajištěna environmentální integrita cíle EU v
oblasti snižování emisí.
O zahrnutí do působnosti obou nástrojů by se mělo uvažovat pouze
tehdy, pokud by nebyla narušena nákladová efektivnost.
O zahrnutí do působnosti obou nástrojů by se mělo uvažovat pouze
tehdy, pokud by nenastaly nepatřičné problémy s monitorováním emisí.
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Zahrnutí do působnosti obou nástrojů by muselo zachovat nebo posílit
pobídky pro vnitrostátní politiky snižování emisí v uvedených odvětvích.
Zahrnutí do působnosti obou nástrojů může mít důsledky pro návrh a
využití stávajících možností flexibility.
Jiné (vysvětlení uveďte níže v prostoru pro volný text)

Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

Jedna z možností, kterou posouzení dopadů nařízení o „sdílení úsilí“ zkoumá, je postupné ukončení
platnosti tohoto politického nástroje. Jednalo by se o důsledek kombinace rozšíření systému ETS na
všechny emise ze spalování fosilních paliv a seskupení emisí ze zemědělství s LULUCF (obě tyto možnosti
se prozkoumají ve dvou příslušných posouzeních dopadů), což by značně omezilo oblast působnosti tohoto
nařízení.

8.- Pokud by došlo k volbě této varianty, jaký postup by měl být zvolen pro
postupné ukončení platnosti nařízení o „sdílení úsilí“?
Platnost nařízení o „sdílení úsilí“ by měla být ukončena s okamžitým
účinkem, jakmile vstoupí v platnost nové rámce týkající se obchodování s
emisemi a emisí ze zemědělství.
Platnost nařízení o „sdílení úsilí“ by měla být postupně ukončena s
okamžitým účinkem, jakmile vstoupí v platnost nové rámce a právní předpisy
EU pro zbývající emise metanu ke snížení jejich klimatické stopy a posílené
nařízení o fluorovaných skleníkových plynech.
Platnost nařízení o „sdílení úsilí“ by měla být postupně ukončena, jakmile se
regulace dotčených emisí jinými nástroji osvědčí.
Nevím
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

Ambice
Pokud nařízení o „sdílení úsilí“ zůstane v platnosti, další klíčovou otázkou je celková úroveň ambicí nařízení
o „sdílení úsilí“ v příslušné oblasti působnosti a způsob, jakým je tato úroveň ambicí rozdělena mezi členské
státy.

9.-Pokud se zachová stávající oblast působnosti nařízení o „sdílení úsilí“,
domníváte se, že je možné, aby celoevropské a vnitrostátní cíle v rámci stávajícího
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nařízení o „sdílení úsilí“ zůstaly na současné úrovni, a pokud ano, za jakých
okolností?
Ne, je třeba zvýšit celoevropský cíl nařízení o „sdílení úsilí“ a přehodnotit
stávající vnitrostátní cíle.
Cíl ETS by musel pokrýt všechna potřebná další snížení emisí a cíl nařízení
o „sdílení úsilí“ by měl zůstat stejný jako ve stávajícím nařízení.
Kombinace zvýšeného cíle ETS a zvýšení cílů LULUCF by musela pokrýt
všechna potřebná další snížení emisí a cíl nařízení o „sdílení úsilí“ by měl
zůstat stejný jako ve stávajícím nařízení.
Nevím
Vysvětlete proč.
Maximálně 1000 znaků

10.- Sdělení o zvýšení cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030 a doprovodné
posouzení dopadů předložené v září 2020 se zabývaly příspěvky odvětví, na něž
se nařízení o „sdílení úsilí“ potenciálně vztahuje, k dosažení navýšených cílů v
oblasti klimatu do roku 2030. Měla by se podle vašeho názoru zvýšit úroveň ambicí
nařízení o „sdílení úsilí“ v rámci celé EU s ohledem na zvýšený cíl do roku 2030?
Ano, úměrně k příspěvkům odvětví, na něž se vztahuje sdílení úsilí, k cíli
snížení emisí o nejméně 55 % v souladu se scénáři uvedenými v posouzení
dopadů plánu dosažení cíle do roku 2030.
Ano, ale méně než úměrně potenciálu nákladově efektivního snížení emisí
na odvětví. Odvětví, na která se vztahuje obchodování s emisemi, by měla
více než úměrně přispívat ke snížení emisí.
Ano, ale více než úměrně potenciálu nákladově efektivního snížení emisí
odvětví, na něž se vztahuje nařízení o „sdílení úsilí“.
V samotném nařízení o „sdílení úsilí“ není třeba zvyšovat úroveň ambicí.
11.- V současné době jsou cíle členských států podle nařízení o „sdílení úsilí“
určovány především na základě bohatství, přičemž některé úpravy odrážejí
nákladovou efektivnost. Vnímáte potřebu změnit distribuční kritéria?
Ano (vysvětlete své úvahy v textovém poli)
Ne
Nevím
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Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

12.- Pokud by byl navýšen celoevropský cíl sdílení úsilí do roku 2030, jaká by podle
vás byla nejdůležitější kritéria pro rozdělení dodatečného úsilí mezi členské státy?
Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky (na stupnici od -2 (rozhodně nesouhlasím) přes 0 (nevím /
nemám názor) až do +2 (rozhodně souhlasím)).
Nemusíte ohodnotit všechny výroky.
-2

-1

0

+1

+2

Členské státy, které jsou ekonomicky nejlépe vybaveny ke snižování
emisí skleníkových plynů, by měly dělat relativně více.
Příspěvek členských států by měl souviset s potenciály nákladově
efektivního snižování emisí.
Rozdělení dodatečného úsilí by mělo rovněž zohledňovat ambice
členských států stanovené v jejich vnitrostátních plánech v oblasti
energetiky a klimatu.
Rozdělení dodatečného úsilí by mělo rovněž zohledňovat dlouhodobou
konvergenci v odvětvích, na něž se vztahuje sdílení úsilí, s ohledem na
cíl klimatické neutrality do roku 2050.
Měla by být zohledněna další kritéria (vysvětlení uveďte níže v prostoru
pro volný text).

Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

Interakce mezi nařízením o „sdílení úsilí“ a nařízením o využívání půdy, změnách ve využívání půdy
a lesnictví (LULUCF)
Politika EU v oblasti klimatu zahrnuje emise ze zemědělských činností jak podle nařízení o „sdílení úsilí“,
tak podle nařízení o LULUCF. Mezi těmito dvěma nařízeními existuje určitá flexibilita: pokud členský stát
generuje kredity LULUCF, může je použít k usnadnění dosažení cíle v oblasti sdílení úsilí. Možnost využít
tuto flexibilitu je větší pro členské státy produkující vyšší emise ze zemědělství, neboť pro tyto členské státy
může být obtížnější dosáhnout svých vnitrostátních cílů v oblasti klimatu. V současnosti probíhá také
veřejná konzultace o revizi nařízení o LULUCF a zúčastněné strany se mohou podělit o své názory rovněž
v rámci konzultace o LULUCF.

13.- Aby dosáhla svého cíle klimatické neutrality do roku 2050, EU bude muset z
atmosféry odstranit značné množství skleníkových plynů. Dosažení takové úrovně
pohlcování uhlíku vyžaduje posílení přirozeného propadu EU nad současnou
úroveň (přibližně 264 milionů tun ekvivalentu CO2 v roce 2018). Stávající pobídkou
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je možnost, aby členské státy prostřednictvím přísných účetních pravidel
generovaly kredity LULUCF, které mohou použít k dosažení svého cíle v oblasti
sdílení úsilí. Současně existuje povinnost kompenzovat veškeré čisté debety
LULUCF posíleným snižováním emisí v odvětvích, na něž se vztahuje nařízení o
„sdílení úsilí“. Jaká by podle vašeho názoru měla být interakce nařízení o LULUCF
s nařízením o „sdílení úsilí“?
Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky (na stupnici od -2 (rozhodně nesouhlasím) přes 0 (nevím /
nemám názor) až do +2 (rozhodně souhlasím)).
Nemusíte ohodnotit všechny výroky.
-2

-1

0

+1

+2

Stávající regulační rámec zahrnuje flexibilitu LULUCF pro dodržování
celoevropského maxima přibližně 26,2 milionu tun ročně po dobu deseti
let na základě kreditů LULUCF na úrovni členských států. Členské státy
musí rovněž kompenzovat veškeré debety LULUCF dalším snížením
emisí v odvětvích, na něž se vztahuje nařízení o „úsilí sdílení“. Tato
úroveň flexibility je přiměřená a jako taková by měla být zachována.
Pokud se zvýší cíle v oblasti sdílení úsilí, mělo by se také zvýšit
maximální povolené množství kreditů v rámci flexibility LULUCF na
úrovni členských států, aby se posílily pobídky k pohlcování uhlíku.

14.- Jak by mělo nařízení o „sdílení úsilí“ přispívat ke koncepci struktury politiky EU
v oblasti klimatu, pokud jde o zemědělství?
Nadále zahrnovat emise ze zemědělství jiné než CO2 do nařízení o „sdílení
úsilí“, nadále umožňovat používání kreditů LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí
“ do výše současného limitu a kompenzovat debety LULUCF dalším
snížením emisí v odvětvích, na která se vztahuje nařízení o „sdílení úsilí“.
Nadále zahrnovat emise ze zemědělství jiné než CO2 do nařízení o „sdílení
úsilí“ a kompenzovat debety LULUCF dalším snížením emisí v odvětvích, na
která se vztahuje nařízení o „sdílení úsilí“, zvýšit možnost efektivně využívat
kredity LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí“ nezávisle na změně cílových
úrovní nařízení o „sdílení úsilí“.
Nadále zahrnovat emise ze zemědělství kromě CO2 do nařízení o „sdílení
úsilí“ a kompenzovat debety LULUCF dalším snížením emisí v odvětvích, na
která se vztahuje nařízení o „sdílení úsilí“, zvýšit možnost využívat kredity
LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí“ v případě, že dojde ke zvýšení cílů
nařízení o „sdílení úsilí“.
Vyloučit emise ze zemědělství z nařízení o „sdílení úsilí“ a regulovat je jiným
způsobem.
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Jiná možnost
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Mechanismy flexibility
Jak je uvedeno v posouzení dopadů doprovázejícím zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030,
dosažení vnitrostátních cílů podle nařízení o „sdílení úsilí“ bude vyžadovat trvalé posilování politik nebo
využívání mechanismů flexibility v řadě členských států. V současnosti probíhá také veřejná konzultace o
revizi směrnice o EU ETS a zúčastněné strany se mohou podělit o své názory rovněž v rámci konzultace o
EU ETS.

15.- Domníváte-li se, že je třeba posílit mechanismy flexibility, aby byly dosaženy
zvýšené cíle v oblasti klimatu do roku 2030, jaký nástroj (nástroje) flexibility byste
vybral/a?
Můžete zvolit více odpovědí

Flexibilita systému EU ETS.
Flexibilita v odvětví využívání půdy.
Flexibilita v čase (započtení) uvedená v článku 5 nařízení o „sdílení úsilí“.
Flexibilita v čase (vypůjčení) uvedená v článku 5 nařízení o „sdílení úsilí“.
Flexibilita mezi zeměmi (převod ročních emisních přídělů).
Nevím
Rozveďte svou odpověď (pokud je to možné)
Maximálně 1000 znaků

16.- Pokud jde o flexibilitu při využívání omezeného počtu povolenek v rámci
systému ETS k dosažení souladu s vnitrostátním cílem podle nařízení o „sdílení úsilí
“, který výrok by nejlépe odrážel váš názor?
Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky (na stupnici od -2 (rozhodně nesouhlasím) přes 0 (nevím /
nemám názor) až do +2 (rozhodně souhlasím)).
Nemusíte ohodnotit všechny výroky.
-2

-1

0

+1

+2

Stávající omezená flexibilita systému ETS pro některé členské státy
zůstane vhodná i při vyšších cílech.
S rozšířením systému ETS by měla být flexibilita systému ETS zrušena
nebo snížena, zejména pokud bude oblast působnosti nařízení o
„sdílení úsilí“ omezena.
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V případě zvýšení cílů v oblasti nařízení o „sdílení úsilí“ by měla být
flexibilita systému ETS zpřístupněna všem členským státům.
Flexibilita systému ETS by se měla vztahovat pouze na povolenky ETS
pocházející se systému EU ETS, nikoli na povolenky z odvětví v
přechodném režimu ETS.

Monitorování, podávání zpráv a dodržování předpisů
Emise v oblasti sdílení úsilí jsou určeny následujícím výpočtem: emise sdílení úsilí = celkové emise
skleníkových plynů - podle rozsahu EU pro UNFCCC (kromě LULUCF a mezinárodní letecké dopravy)
minus emise CO2 z vnitrostátní letecké dopravy minus emise ETS ze stacionárních zařízení.
Byl zaveden silný systém monitorování a dodržování předpisů, který sleduje činnosti členských států a
pomáhá jim přijímat nápravná opatření, pokud nesplní své cíle podle právních předpisů o sdílení úsilí. Podle
nařízení o správě musí členské státy podávat zprávy o svých ročních emisích skleníkových plynů a
předpokládaném pokroku při plnění svých cílů do roku 2030 a ročních emisních limitů v letech 2021-2030,
jakož i informace o plánovaných dodatečných vnitrostátních politikách a opatřeních ke splnění svých
závazků. Komise vyhodnocuje pokrok členských států při dosahování cílů a každoročně o něm podává
zprávy. Rovněž každých pět let provádí komplexní přezkum ročních zpráv o emisích členských států a
kontrolu souladu s cílem sladit nařízení o „sdílení úsilí“ s pětiletým cyklem přezkumu stanoveným v
Pařížské dohodě.
Na druhé straně se roční postup monitorování, podávání zpráv a ověřování, společně se všemi
souvisejícími procesy, označuje jako cyklus dodržování požadavků ETS. Provozovatelé musí každý rok
předkládat zprávu o emisích. Akreditovaný ověřovatel musí ověřit údaje za daný rok do 31. března
následujícího roku. Po ověření musí provozovatelé odevzdat ekvivalentní počet povolenek do 30. dubna
daného roku. Vzhledem k revizi systému EU ETS ve fázi 4 (2021-2030) se v současné době přezkoumávají
nařízení o monitorování a podávání zpráv a nařízení o ověřování a akreditaci.

17.- V případě, že se některé emise zahrnou jak do oblasti působnosti nařízení o
„sdílení úsilí“, tak i systému obchodování s emisemi, jaké by to podle vašeho
názoru mělo důsledky pro monitorování a dodržování předpisů a jak je lze nejlépe
řešit?
Maximálně 1000 znaků

18.- Existují podle vašeho názoru dostatečné pobídky pro členské státy k plnění
navýšených cílů nařízení o „sdílení úsilí“ za účelem dosažení navýšených cílů v
oblasti klimatu do roku 2030?
Ano
Ne
Nevím
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Pokud ne, vysvětlete dále v textovém poli, co považujete za problematické a co s
tím lze dělat:
Maximálně 1000 znaků

Závěrečné poznámky

19.- A konečně, existují nějaké další důležité prvky, které je třeba dále zohlednit
vzhledem k zamýšleným změnám nařízení o „sdílení úsilí“ a celkové struktuře
politiky v oblasti klimatu za účelem dosažení zvýšeného cíle v oblasti klimatu do
roku 2030?
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte své další poznámky.
Maximálně 1000 znaků

Pokud chcete připojit dodatečné informace (např. písemné stanovisko) nebo uvést
jiný konkrétní aspekt problematiky, který se v dotazníku neobjevil, zde můžete
nahrát další dokument.
Nahraný soubor bude zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které
představují pro tuto otevřenou veřejnou konzultaci hlavní zdroj informací. Vámi
přiložený dokument je doplňkovým zdrojem a slouží jako další podklad k lepšímu
pochopení vašeho postoje.
Zde můžete nahrát svůj soubor.
Maximální velikost souboru je 1 MB.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.
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