
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 20.3.2017 
C(20I7) 1696 fimi

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k balíčku 
pro snížení emisí skleníkových plynů, jehož součástí je sdělení Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu {COM(2016) 501 final}, návrh 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 č. 525/2013 (dále jen „návrh nařízení o sdílení úsilí“) 
{COM(2016) 482 final} a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 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 a o změně nařízení č. 
525/2013 (dále jen „návrh nařízeni o LULUCF“) {COM(2016) 479final}.

Oba návrhy nařízení jsou součástí širšího legislativního balíčku vycházejícího z pokynů 
poskytnutých vedoucími evropskými představiteli na zasedání Evropské rady v říjnu 2014 
s cílem dosáhnout dohodnutého cíle snížení emisí o nejméně 40 % oproti roku 1990. Je 
jedním z prvků, jejichž prostřednictvím EU plní své závazky v rámci Pařížské dohody o změně 
klimatu, která byla nedávno ratifikována Evropskou unií a vstoupila v platnost dne 
4. listopadu 2016.

Komise vítá obecnou podporu Senátu těchto dvou návrhů a bere na vědomí názor Senátu, že 
se jedná o důležitý příspěvek k dosažení cílů rámce politiky> v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030. Komise by chtěla zdůraznit, že zásady nákladové efektivity a technologické 
neutrality zdůrazněné Senátem byly základem návrhů, společně se zásadami spravedlnosti a 
ekologické vyváženosti.

Komise vitá význam, který Senát přikládá Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu, aje 
potěšen, že Senát považuje přístup Komise k této otázce za komplexní. Komise bude nadále 
realizovat navazující iniciativy uvedené v akčním plánu této strategie.

Pokud jde o připomínky technického charakteru obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise 
Senát na připojenou přílohu.

Tvrzení uvedená v této odpovědi vycházejí z původních návrhů Komise, který v současné době 
prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada. Stanovisko
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Senátu bylo zpřístupněno zástupcům Komise při probíhajících jednáních s Evropským 
parlamentem a Radou a bude sloužit jako podklad pro tato jednání.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila připomínky, které Senát ve svém usnesení vyjádřil, a ráda by k nim 
poskytla následující vysvětlení.

Pokud jde o počátek lineární trajektorie omezení, Komise navrhla použít nejnovější údaje 
o emisích dostupné před začátkem závazkového období 2021-2030. Inventura skleníkových 
plynů v roce 2020 bude pokrývat emise do roku 2018. Za účelem zohlednění neočekávaných 
každoročních výkyvů se použije průměr emisí za tři roky (2016—2018). Lineární trajektorie 
bude zahájena v roce 2020 s cílem omezit riziko, že cíl snížení pro rok 2030 nebude splněn.

Pokud jde o požadavek na upřesnění mechanismu výpočtu a metodologie, s jejíž pomocí se 
stanovuje maximální objem kreditů LULUCF v rámci návrhu nařízení o sdíleném úsilí, 
Komise provedla hloubkovou analýzu v posouzení dopadů, které bylo připojeno k návrhu. Z 
posouzení dopadů zejména vyplývá, že u možnosti střední pružnosti by byl celkový dopad úsilí 
o snížení emisí na zemědělskou produkci, spotřebu a čistý obchod velmi omezený. Rovněž je 
jasné, že možnost se střední pružností je vhodnější než možnost s úplnou pružností, neboť 
možnost s úplnou pružností by zcela vyjmula odvětví zemědělství z dalšího snižování emisí 
(na rozdíl ode všech ostatních odvětví hospodářství). V důsledku toho a v souladu s pokyny 
poskytnutými vedoucími představiteli EU na zasedání Evropské rady v říjnu 2014, která 
zdůraznila omezený potenciál pro zmírňování změny klimatu v zemědělství, byla členským 
státům přidělena tato pružnost na základě jejich potřeby v souvislosti s relativní důležitostí 
emisí ze zemědělství v jejich vnitrostátním emisním profilu.

Pokud jde o navrhované oznamovací povinnosti členských států, z veřejných konzultací, jež 
provedla Komise k návrhům, vyplynula silná podpora pokračování stávajících oznamovacích 
povinností. Každoroční podávání zpráv o emisích je samotným základem monitorování 
vnitřních a mezinárodních závazků Evropské unie v oblasti zmírňování změny klimatu, a 
proto musí být zachováno.

Komise vítá, že Senát uznává potenciál půdy při pohlcování uhlíku, a zdůrazňuje, že 
zahrnutím obhospodařování orné půdy a pastvin do rozsahu závazků členských států může 
být tento potenciál v období 20121-2030plně využit.

Další technické podrobnosti návrhu nařízení o sdílení úsilí a návrhu nařízení o LULUCF lze 
nalézt v doprovodném posouzení dopadů SWD(2016) 247 vypracovaném Komisí.
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