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Snižování emisí skleníkových
plynů – sdílené úsilí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842
o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030
přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody

Legislativní opatření KOM(2021) 555
Green deal stanoví cíl dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a do
roku 2050 klimatické neutrality. V souvislosti s realizací těchto cílů vydává EU legislativní balíček
Fit for 55, jehož součástí je nařízení o každoročním snižování emisí skleníkových plynů.
Nařízení o tzv. „sdílení úsilí“ se v současnosti týká všech emisí skleníkových plynů zahrnutých do
cíle EU, na které se nevztahuje ani evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS), ani nařízení
o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).

DŮVODY
Nařízení o sdílení úsilí přijaté v roce 2018 stanovuje vnitrostátní cíle pro snížení emisí:

silniční

vytápění

dopravy

budov

malých
zemědělství

průmyslových
zařízení

nakládání
s odpady
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→ 60 % emisí skleníkových plynů v EU nespadá pod EU ETS
→ cíle jsou nedostatečné pro plnění Zelené dohody pro Evropu
(pokud by nedošlo k revizi, tato odvětví by do roku 2030 společně dosáhla
snížení emisí o 32 % ve srovnání s rokem 2005)
Členské státy s vyšším HDP na obyvatele si v oblasti snižování emisí stanovily vyšší cíle.

Podle nařízení o sdílení úsilí Komise nyní navrhuje, aby se do roku 2030 emise
snížily nejméně o 40 % v porovnání s rokem 2005.

CÍL
→ naplnění klimatických cílů do roku 2030
→d
 o roku 2030 dosažení alespoň 55% snížení čistých emisí skleníkových plynů ve srovnání
s rokem 1990
→d
 osažení cíle nákladově úsporným a soudržným způsobem, který bude zároveň
zohledňovat potřebu spravedlivé transformace
→ zapojení všech odvětví do klimatického úsilí EU
→ postupné a vyvážené směřování ke klimatické neutralitě do roku 2050

FUNGOVÁNÍ
 P
 ro každý členský stát jsou stanoveny roční emisní příděly, které se do roku 2030 budou postupně snižovat.
  K dosažení zvýšeného celounijního cíle by měly přispět všechny členské státy:

 přispívají k celkovému snížení emisí EU do roku 2030 vlastními cíli v rozpětí
10 % až 50 % pod úrovněmi v roce 2005,

 
mohou si emisní příděly převádět nebo vypůjčovat,
 m
ohou ke splnění cílů využít omezené množství kreditů získaných díky
pohlcování skleníkových plynů v rámci sektoru půdy a lesnictví,

 
využívají směrnici o energetické účinnosti, směrnici o obnovitelných zdrojích energie,
normy CO2 pro osobní automobily a dodávky, nařízení o infrastruktuře pro alternativní
paliva a obchodování s emisemi.
 K
omise navrhla vytvořit doplňkovou rezervu pro členské státy – pro případ, že by pohlcené
skleníkové plyny, které vznikly v EU, nebyly využity.
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SROVNÁNÍ S PŮVODNÍM NAŘÍZENÍM
 Návrh Komise zachovává stávající strukturu a oblast působnosti nařízení.
 N
ávrh vytváří doplňkovou bezpečnostní rezervu, která členským státům pomůže splnit jejich cíle.
 N
ařízení o sdílení úsilí se bude i nadále vztahovat na sektory silniční dopravy a budov, i když mají
být začleněny do nového systému EU ETS.

DOPADY
 S
táty musejí upravit a doplnit svou legislativu o doplňková opatření (investice do infrastruktury,
podpora nákupu automobilů s nulovými emisemi a podpora nákladově efektivní renovace budov).
 S
táty budou muset v průběhu pěti let (2023–2027) zrevidovat a zavést přísnější strategie
v oblasti klimatu.

FINANCE
Celkové odhadované náklady na podpůrná opatření dosahují 1 750 000 €.
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