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I
(Legislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/841
ze dne 30. května 2018
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 (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 23. a 24. října 2014 týkajících se rámce politiky
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 schválila závazný cíl, jímž je snížit do roku 2030 domácí emise
skleníkových plynů na úrovni celého hospodářství alespoň o 40 % oproti roku 1990, a tento cíl znovu potvrdila ve
svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 17. a 18. března 2016.

(2)

V závěrech ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 23. a 24. října 2014 se uvádí, že cíl snížit emise alespoň
o 40 % bude Unie plnit kolektivně, a to co nejvíce nákladově efektivním způsobem, přičemž odvětví, na něž se
vztahuje systém Unie pro obchodování s emisemi („EU ETS“) stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES (4), sníží v porovnání s rokem 2005 emise do roku 2030 o 43 % a odvětví, na něž se systém obcho
dování s emisemi nevztahuje, o 30 %, přičemž úsilí bude rozdělováno podle relativního HDP na hlavu.

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 103.
(2) Úř. věst C 272, 17.8.2017, s. 36.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. květ
na 2018.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
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(3)

Toto nařízení je rovněž součástí provádění závazků Unie na základě Pařížské dohody (1) přijaté v rámci Rámcové
úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu („UNFCCC“). Pařížská dohoda byla uzavřena jménem Unie
dne 5. října 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/1841 (2). Závazek Unie, pokud jde o snižování emisí na úrovni
celého hospodářství, je stanoven v zamýšleném vnitrostátně stanoveném příspěvku, který Unie a její členské státy
předložily s ohledem na Pařížskou dohodu sekretariátu UNFCCC dne 6. března 2015. Pařížská dohoda vstoupila
v platnost dne 4. listopadu 2016. Unie by měla nadále snižovat své emise skleníkových plynů a posilovat pohl
cování v souladu s Pařížskou dohodou.

(4)

Pařížská dohoda mimo jiné stanoví dlouhodobý cíl v souladu s cílem udržet globální nárůst teploty výrazně pod
úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací a usilovat o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 °C ve srovnání
s úrovní před industrializací. Při dosahování tohoto cíle budou hrát zásadní úlohu lesy, zemědělská půda
a mokřady. V Pařížské dohodě smluvní strany rovněž uznávají, že základní prioritou v rámci udržitelného rozvoje
a úsilí o odstranění chudoby je zajištění potravinové bezpečnosti a skoncování s hladem a že systémy produkce
potravin jsou zvláště zranitelné v důsledku nepříznivých dopadů změny klimatu, a proto je nutné posilovat
odolnost vůči změně klimatu a nízkoemisní rozvoj způsobem, který neohrozí produkci potravin. Za účelem
dosažení cílů Pařížské dohody by měly smluvní strany posílit své společné úsilí. Smluvní strany by měly připravit,
oznámit a zachovat následné vnitrostátně stanovené příspěvky. Pařížská dohoda nahrazuje přístup přijatý v rámci
Kjótského protokolu z roku 1997, jehož platnost skončí v roce 2020. Pařížská dohoda rovněž vyzývá k dosažení
rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze zdrojů a pohlcením pomocí propadů v druhé polovině tohoto století
a vybízí smluvní strany, aby podle potřeby přijaly opatření k ochraně a zvyšování propadů a rezervoárů skleníko
vých plynů, včetně lesů.

(5)

Odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (dále jen „LULUCF“) má potenciál zajistit dlouhodobé
přínosy v oblasti klimatu a významně tím přispívat k dosahování cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů, jakož i dlouhodobých cílů Pařížské dohody. Poskytuje rovněž biomateriály, které mohou nahradit fosilní
nebo uhlíkově náročné materiály, a hraje proto důležitou úlohu při přechodu na ekonomiku s nízkými emisemi
skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že pohlcování pomocí LULUCF je vratné, mělo by k němu být přistupo
váno jako k samostatnému pilíři rámce politiky Unie v oblasti klimatu.

(6)

V závěrech ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 23. a 24. října 2014 se uvádí, že by měly být vzaty na
vědomí vícenásobné cíle odvětví zemědělství a využívání půdy s nižším potenciálem pro zmírňování změny
klimatu, jakož i nutnost zajistit soudržnost cílů Unie v oblastech bezpečnosti potravin a změny klimatu. Evropská
rada vybídla Komisi, aby prozkoumala nejlepší způsob podpory udržitelného zintenzivňování produkce potravin
při zajištění optimálního příspěvku daného odvětví k omezování emisí skleníkových plynů a k jejich pohlcování,
a to mimo jiné i pomocí zalesňování, a aby, jakmile to technické podmínky umožní a v každém případě do roku
2020, stanovila politiku týkající se způsobu zahrnutí LULUCF do rámce pro omezování emisí skleníkových plynů
do roku 2030.

(7)

Postupy udržitelného obhospodařování v odvětví LULUCF mohou přispívat ke zmírňování změny klimatu několika
způsoby, zejména snižováním emisí, jakož i zachováváním a posilováním propadů a zásob uhlíku. Pro účinnost
opatření, jejichž hlavním cílem je zvýšit pohlcování uhlíku, má zásadní význam dlouhodobá stabilita a adaptabilita
zásobníků uhlíku. Postupy udržitelného obhospodařování mohou navíc udržet produktivitu, schopnost regenerace
a vitalitu odvětví LULUCF, a tím podpořit hospodářský a sociální rozvoj při současném omezení uhlíkové a eko
logické stopy tohoto odvětví.

(8)

Rozvoj udržitelných a inovativních postupů a technologií, včetně agroekologie a agrolesnictví, může posílit úlohu
odvětví LULUCF ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i zvýšit produk
tivitu a odolnost tohoto odvětví. Jelikož odvětví LULUCF se vyznačuje dlouhodobými horizonty, pokud jde
o návratnost, jsou důležité dlouhodobé strategie pro posilování investic a financování výzkumu v zájmu rozvoje
udržitelných a inovativních postupů a technologií. Investice do preventivních opatření, jako jsou postupy udržitel
ného obhospodařování, mohou omezit rizika spojená s přírodními škodlivými činiteli.

(1) Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace
spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).
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(9)

Ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 22. a 23. června 2017 Evropská rada znovu zopakovala, že
Unie a její členské státy jsou pevně odhodlány podporovat Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jejímž cílem je
mimo jiné udržitelné obhospodařování lesů.

(10)

Důležitá jsou opatření na omezení odlesňování a znehodnocování lesů a opatření v zájmu podpory udržitelného
obhospodařování lesů v rozvojových zemích. V této souvislosti Rada ve svých závěrech ze zasedání konaných
21. října 2009 a 14. října 2010 připomněla cíle Unie, jimiž je snížit do roku 2020 hrubý úbytek tropických lesů
alespoň o 50 % ve srovnání se současnými úrovněmi a zastavit nejpozději do roku 2030 úbytek celosvětové
zalesněné plochy.

(11)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU (1) stanovilo jako první krok pravidla započítávání
týkající se emisí a jejich pohlcení v rámci odvětví LULUCF, a tím přispělo k tvorbě politik směřujících k zařazení
odvětví LULUCF do závazku Unie v oblasti snižování emisí. Toto nařízení by mělo navazovat na stávající pravidla
započítávání a pro období 2021–2030 je aktualizovat a zlepšit. Mělo by stanovit povinnosti členských států při
uplatňování těchto pravidel započítávání a povinnost zajistit, aby odvětví LULUCF celkově neprodukovalo čisté
emise a přispívalo k cíli zvýšení propadů v dlouhodobém horizontu. Nemělo by stanovit žádné povinnosti v oblasti
započítávání či vykazování pro soukromé subjekty, včetně zemědělců a lesníků.

(12)

Odvětví LULUCF, včetně zemědělské půdy, má přímý a významný dopad na biologickou rozmanitost a ekosysté
mové služby. Jedním z důležitých cílů politik ovlivňujících tato odvětví je proto zajistit, aby existovala soudržnost
s unijními cíli vytyčenými strategií pro biologickou rozmanitost. Je třeba přijmout opatření pro provádění a pod
poru činností v tomto odvětví, které se týkají zmírňování a přizpůsobování. Měla by být rovněž zajištěna soudrž
nost mezi společnou zemědělskou politikou a tímto nařízením. Je třeba, aby se na snižování emisí skleníkových
plynů odpovídajícím způsobem podílela všechna odvětví.

(13)

Mokřady jsou účinné ekosystémy pro ukládání uhlíku. Ochrana a obnova mokřadů by tudíž mohla omezit emise
skleníkových plynů v odvětví LULUCF. V této souvislosti by mělo být vzato v úvahu upřesnění k pokynům Mezi
vládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 ohledně
mokřadů.

(14)

Za účelem zajištění příspěvku odvětví LULUCF k dosažení cíle Unie snížit emise o alespoň 40 % a dlouhodobého
cíle Pařížské dohody je potřebný spolehlivý systém započítávání. K zajištění přesných záznamů o emisích a jejich
pohlcování v souladu s pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 (dále jen „pokyny
IPCC“) by se měly využívat hodnoty vykazované ročně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 525/2013 (2) pro kategorie využití půdy a přechod mezi kategoriemi využití půdy, čímž se zjednoduší postupy
používané podle úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu. Půda, u níž dojde k přeměně na jinou kategorii využití
půdy, by měla být považována za půdu v procesu přechodu na tuto kategorii po standardní dobu dvaceti let
stanovenou v pokynech IPCC. Členské státy by se mohly odchýlit od této standardní doby pouze u zalesněné půdy
a pouze v omezených případech odůvodněných na základě pokynů IPCC. Změny v pokynech IPCC ve znění
přijatém konferencí smluvních stran UNFCCC nebo konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních
stran Pařížské dohody by se měly vhodným způsobem odrazit v příslušných požadavcích na vykazování podle
tohoto nařízení.

15)

V mezinárodně schválených pokynech IPCC se uvádí, že emise ze spalování biomasy v odvětví energetiky lze
považovat za rovné nule pod podmínkou, že jsou tyto emise započteny v odvětví LULUCF. V Unii se emise ze
spalování biomasy započítávají podle článku 38 nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (3) a ustanovení obsažených
v nařízení (EU) č. 525/2013 jako nulové, soulad s pokyny IPCC by byl tudíž zajištěn pouze tehdy, budou-li tyto
emise přesně zohledněny v tomto nařízení.

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013 o pravidlech započítávání týkajících se emisí
skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím
a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 80).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení
rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
(3) Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).
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(16)

Emise a pohlcení z lesní půdy závisejí na řadě přírodních faktorů, na dynamických charakteristických znacích lesů
souvisejících s věkem, jakož i na předchozích i stávajících postupech obhospodařování, které se mezi členskými
státy zásadně liší. Uplatnění referenčního roku by neumožnilo zohlednit tyto aspekty a jejich cyklické důsledky pro
emise a pohlcování nebo meziroční variace emisí a pohlcování. Příslušná pravidla započítávání by namísto toho
měla stanovit použití referenčních úrovní, aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů a faktorů spjatých se zvlášt
nostmi jednotlivých zemí. Referenční úrovně pro lesy by měly zohledňovat jakoukoli nevyváženou věkovou
strukturu lesů a neměly by nepatřičně omezovat budoucí míru obhospodařování lesů, a to s cílem zachovat
nebo posílit dlouhodobé propady uhlíku. S ohledem na historickou situaci Chorvatska by mohla referenční úroveň
pro lesy pro tento členský stát zohledňovat rovněž okupaci jeho území a válečnou a poválečnou situaci, které měly
v referenčním období dopad na obhospodařování lesů. Příslušná pravidla započítávání zohledňují zásady udržitel
ného obhospodařování lesů stanovené ministerskou konferencí o ochraně lesů v Evropě („Forest Europe“).

(17)

Členské státy by měly Komisi předložit vnitrostátní plány započítávání pro lesnictví, včetně referenčních úrovní pro
lesy V případě neexistence mezinárodního přezkumu podle UNFCCC nebo Kjótského protokolu je nutno stanovit
postup přezkumu s cílem zajistit transparentnost a zlepšit kvalitu započítávání v kategorii „obhospodařovaná lesní
půda“.

(18)

Komise by při posuzování vnitrostátních plánů započítávání pro lesnictví, včetně v nich navrhovaných referenčních
úrovní pro lesy, měla vycházet z osvědčených postupů a zkušeností s odbornými přezkumy podle UNFCCC, a to
i ohledně účasti odborníků z členských států. Komise by měla zajistit, aby se odborníci z členských států podíleli na
technickém posuzování toho, zda byly navrhované referenční úrovně pro lesy stanoveny v souladu s kritérii
a požadavky stanovenými v tomto nařízení. Výsledky technického posuzování by měly být předány pro informaci
Stálému lesnickému výboru zřízenému rozhodnutím Rady 89/367/EHS (1). Komise by rovněž měla vést konzultace
se zúčastněnými stranami a občanskou společností. Vnitrostátní plány započítávání pro lesnictví by měly být
zveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy.

(19)

Vyšší míra udržitelného využívání výrobků z vytěženého dřeva může prostřednictvím substitučního účinku
podstatně snížit emise a posílit pohlcování skleníkových plynů z atmosféry. Pravidla započítávání by měla zajistit,
aby členské státy v záznamech v odvětví LULUCF přesně a transparentně zohlednily změny v zásobníku uhlíku
z výrobků z vytěženého dřeva, jakmile k nim dojde, s cílem uznat a stimulovat větší využívání výrobků z vytěže
ného dřeva s dlouhou životností. Komise by měla poskytnout pokyny k otázkám týkajícím se metodiky započí
távání pro výrobky z vytěženého dřeva.

(20)

Přírodní škodlivé činitele, jako jsou požáry, hmyzí škůdci nebo nákaza, extrémní povětrnostní jevy a škodliví
činitelé geologického původu, nad nimiž nemají členské státy kontrolu a které ani podstatně neovlivňují,
mohou v odvětví LULUCF vést k dočasným emisím skleníkových plynů nebo mohou způsobit reverzi předchozích
pohlcení. Protože tato reverze může být způsobena rovněž rozhodnutími učiněnými v rámci obhospodařování,
jako jsou rozhodnutí o těžbě nebo výsadbě stromů, mělo by toto nařízení zajistit, aby byly lidskou činností
vyvolané reverze pohlcení vždy přesně zohledněny v záznamech v odvětví LULUCF. Toto nařízení by mělo člen
ským státům mimoto poskytnout omezenou možnost vyloučit ze záznamů pro odvětví LULUCF emise způsobené
škodlivými činiteli, které jsou mimo jejich kontrolu. Způsob, jakým členské státy uplatňují tato ustanovení, by však
neměl vést k nepřiměřeně nízkému započítávání.

(21)

V závislosti na vnitrostátních preferencích by měly mít členské státy možnost zvolit odpovídající vnitrostátní
politiky k dosažení svých závazků v odvětví LULUCF, včetně možnosti vyrovnání emisí z jedné kategorie využití
půdy pohlceními z jiné kategorie využití půdy. Měly by mít rovněž možnost kumulovat čistá pohlcení v období
2021–2030. V zájmu zajištění dodržování tohoto nařízení by jako dodatečná možnost mělo být možné převádění
na jiné členské státy a členské státy by měly mít možnost použít roční emisní příděly stanovené podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (2). Využití flexibilit podle tohoto nařízení nenaruší celkovou
úroveň ambicí cílů Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

(1) Rozhodnutí Rady 89/367/EHS ze dne 29. května 1989, kterým se zřizuje Stálý lesnický výbor (Úř. věst. L 165, 15.6.1989, s. 14).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí sklení
kových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle
Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).
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(22)

Lesy obhospodařované udržitelným způsobem obvykle vytvářejí propady, což přispívá ke zmírňování změny
klimatu. V referenčním období 2000–2009 činila vykazovaná průměrná hodnota pohlcení pomocí propadu z lesní
půdy v Unii jako celku 372 milionů tun ekvivalentu CO2 ročně. Členské státy by měly odpovídajícím způsobem
zajistit zachování a zvýšení propadů a rezervoárů, a to i z lesů, s cílem naplnit účel Pařížské dohody a dosáhnout
ambiciózních cílů snížení emisí skleníkových plynů Unie do roku 2050.

(23)

Pohlcení z obhospodařované lesní půdy by měly být započteny oproti progresivní referenční úrovně pro lesy.
Předpokládaný budoucí propad by měl vycházet z extrapolace postupů a intenzity obhospodařování lesů v rámci
referenčního období. Snížení propadu vzhledem k úrovni by mělo být započítáno jako emise. Měly by se zohled
ňovat specifické vnitrostátní podmínky a postupy, jako je nižší než obvyklá míra těžby nebo stárnutí lesů v prů
běhu referenčního období.

(24)

Členské státy by měly mít k dispozici určitou flexibilitu, aby mohly dočasně zvýšit míru těžby v souladu s postupy
udržitelného obhospodařování lesů, které jsou v souladu s cíli, jež byly stanoveny v Pařížské dohodě, za předpo
kladu, že v rámci Unie celkové emise nepřekročí celkové pohlcení v odvětví LULUCF. V rámci této flexibility by
všem členským státům mělo být poskytnuto určité základní množství kompenzací vypočtené s využitím faktoru
vyjádřeného jako procento jimi uváděného propadu v období 2000–2009 jako kompenzace za jimi započtené
emise z obhospodařované lesní půdy. Mělo by se zajistit, aby kompenzace pro členské státy byla možná pouze do
výše, při jejímž dosažení již lesy těchto členských států nebudou vytvářet propad.

(25)

Členské státy s vysokým pokrytím lesy ve srovnání s průměrem v Unii a zejména menší členské státy s vysokým
pokrytím lesy jsou více než ostatní členské státy závislé na obhospodařované lesní půdě, aby mohly vyrovnat
emise v dalších kategoriích započítávání využití půdy, a proto by byly zasaženy ve vyšší míře a jejich možnosti ke
zvýšení svého pokrytí lesy by byly omezenější. Faktor kompenzace by se proto měl zvýšit na základě pokrytí lesy
a celkové rozlohy tak, aby členským státům s velmi malou rozlohou a vysokým pokrytím lesy ve srovnání s prů
měrem v Unii byl poskytnut nejvyšší faktor kompenzace v referenčním období.

(26)

Ve svých závěrech ze zasedání konaného dne 9. března 2012 Rada uznala zvláštní situaci hustě zalesněných států.
Tato situace se týká zejména omezených možností pro vyrovnání emisí pohlceními. Finsko jako nejhustěji zales
něný členský stát vzhledem ke svým specifickým zeměpisným charakteristikám čelí v tomto ohledu mimořádným
obtížím. Proto by mu měla být umožněna omezená dodatečná kompenzace.

(27)

Členské státy by měly Komisi za účelem sledování jejich pokroku při plnění závazků podle tohoto nařízení
a zajištění transparentnosti, přesnosti, jednotnosti, úplnosti a srovnatelnosti informací o emisích a pohlcování
poskytovat příslušné údaje získané na základě inventury skleníkových plynů v souladu s nařízením (EU)
č. 525/2013, a kontroly souladu podle tohoto nařízení by měly tyto údaje zohlednit. Pokud členský stát hodlá
uplatnit flexibilitu s ohledem na obhospodařovanou lesní půdu podle tohoto nařízení, měl by do zprávy o souladu
zahrnout výši kompenzace, kterou hodlá využít.

(28)

Komisi by měla být případně nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí v souladu se svým ročním
pracovním programem, pokud jde o systém každoročního vykazování emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení,
posouzení informací o politikách a opatřeních a o národních odhadech, vyhodnocení plánovaných dodatečných
politik a opatření a kontroly souladu, které Komise provádí podle tohoto nařízení

(29)

Za účelem zajištění náležitého započítávání transakcí podle tohoto nařízení, včetně využití flexibilit a sledování
souladu, jakož i za účelem prosazování většího využívání dřevěných výrobků s dlouhou životností by měla být na
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde
o technickou úpravu definic, včetně minimálních hodnot pro definici lesů, seznamy skleníkových plynů a zásob
níky uhlíku, stanovení referenčních úrovní pro lesy platných pro členské státy na období 2021–2025
a 2026–2030, doplnění nových kategorií výrobků z vytěženého dřeva, revizi metodiky a požadavků na informace
ohledně přírodních škodlivých činitelů na základě nejnovějších pokynů IPCC a o započítávání transakcí prostřed
nictvím unijního registru. Potřebná ustanovení týkající se započítávání transakcí by měla být obsažena v jediném
nástroji spojujícím ustanovení o započítávání podle nařízení (EU) č. 525/2013, nařízení (EU) 2018/842, tohoto
nařízení a směrnice 2003/87/ES. Obzvláště důležité je, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající
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konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v inte
rinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (1). Pro zajištění rovné
účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty
současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin
Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)

Komise by v rámci svého pravidelného vykazování podle nařízení (EU) č. 525/2013 měla rovněž posoudit výsledky
facilitativního dialogu, který se uskuteční v roce 2018 v rámci UNFCC (dále jen „dialog Talanoa“). Toto nařízení by
mělo být přezkoumáno v roce 2024 a poté každých pět let s cílem posoudit jeho celkové fungování. Tento
přezkum by měl vycházet z výsledků dialogu Talanoa a globálního hodnocení podle Pařížské dohody. Rámec
pro období po roce 2030 by měl být v souladu s dlouhodobými cíli a závazky přijatými v rámci Pařížské dohody.

(31)

V zájmu zajištění účinného, transparentního a nákladově efektivního vykazování a ověřování emisí skleníkových
plynů a pohlcování a vykazování dalších informací potřebných k posouzení dodržování závazků členských států by
do nařízení (EU) č. 525/2013 měly být začleněny požadavky na vykazování.

(32)

K usnadnění sběru údajů a zlepšení metodiky by využívání půdy mělo být inventarizováno a vykazováno pomocí
geografického sledování každé půdní plochy, jež odpovídá systémům sběru údajů na vnitrostátní úrovni a na
úrovni Unie. Při sběru údajů by měly být co nejlépe využívány stávající programy a studie Unie a členských států,
včetně statistického průzkumu využití půdy a krajinného pokryvu (LUCAS), Evropského programu monitorování
země Copernicus a Evropského navigačního družicového systému Galileo. Správa údajů, včetně jejich sdílení pro
opětovné vykazování a šíření, by měla být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (2).

(33)

Nařízení (EU) č. 525/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(34)

Rozhodnutí č. 529/2013/EU by se mělo nadále vztahovat na povinnosti započítávání a vykazování pro období
započítávání od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020. Pro období započítávání od 1. ledna 2021 by se mělo použít
toto nařízení.

(35)

Rozhodnutí č. 529/2013/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(36)

Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména stanovení závazků členských států týkajících se odvětví LULUCF, které
přispívají k dosažení cílů Pařížské dohody a k naplňování cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
pro období 2021–2030, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich může být z důvodu
rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stano
venou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se stanoví závazky členských států týkající se využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (dále
jen „LULUCF“), které přispívají k dosažení cílů Pařížské dohody a k naplňování cíle Unie v oblasti snižování emisí skle
níkových plynů pro období 2021–2030. Tímto nařízením se rovněž stanoví pravidla pro započítávání emisí a jejich
pohlcování v důsledku LULUCF a kontrolu dodržování těchto závazků členskými státy (dále jen „kontrola souladu“).
(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
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Článek 2
Oblast působnosti
1.
Toto nařízení se vztahuje na emise a pohlcování skleníkových plynů uvedených v oddílu A přílohy I tohoto nařízení,
vykázané podle článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013, k nimž dojde v kterékoli z níže uvedených kategorií započítávání
využití půdy na území členských států:
a) v obdobích 2021–2025 a 2026-2030:
i) „zalesněná půda“: využití půdy vykazované jako orná půda, pastviny, mokřady, sídla nebo ostatní půda, které byly
přeměněny na lesní půdu;
ii) „odlesněná půda“: využití půdy vykazované jako lesní půda, která byla přeměněna na ornou půdu, pastviny,
mokřady, sídla nebo ostatní půdu;
iii) „obhospodařovaná orná půda“: využití půdy vykazované jako:
— orná půda zůstávající ornou půdou,
— pastviny, mokřady, sídla nebo ostatní půda přeměněné na ornou půdu, nebo
— orná půda přeměněná na mokřady, sídla nebo ostatní půdu;
iv) „obhospodařované pastviny“: využití půdy vykazované jako:
— pastviny zůstávající pastvinami,
— orná půda, mokřady, osídlení nebo ostatní půda přeměněné na pastviny, nebo
— pastviny přeměněné na mokřady, osídlení nebo ostatní půdu;
v) „obhospodařovaná lesní půda“: využití půdy vykazované jako lesní půda zůstávající lesní půdou;
b) od roku 2026: „obhospodařované mokřady“: využití půdy vykazované jako:
— mokřady zůstávající mokřady,
— sídla nebo ostatní půda přeměněná na mokřady, nebo
— mokřady přeměněné na sídla nebo ostatní půdu.
2.
Během období 2021–2025 může členský stát do rozsahu svého závazku podle článku 4 tohoto nařízení zahrnout
emise a pohlcení skleníkových plynů uvedených v oddíle A přílohy I tohoto nařízení, vykázané podle článku 7 nařízení
(EU) č. 525/2013 a náležející z hlediska započítávání využití půdy na svém území do kategorie „obhospodařované
mokřady“. Toto nařízení se vztahuje rovněž na tyto emise a pohlcení zahrnuté členským státem.
3.
Pokud má členský stát v úmyslu zahrnout podle odstavce 2 obhospodařované mokřady do rozsahu svého závazku,
uvědomí o tom Komisi do dne 31. prosince 2020.
4.
V případě potřeby s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování upřesnění IPCC k pokynům IPCC může Komise
navrhnout, aby bylo povinné započítávání u obhospodařovaných mokřadů odloženo o dalších pět let.
Článek 3
Definice
1.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „propadem“ proces, činnost nebo mechanismus, při kterých se z atmosféry pohlcuje skleníkový plyn, aerosol či
prekurzor skleníkového plynu;
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2) „zdrojem“ proces, činnost nebo mechanismus, při kterých se do atmosféry uvolňuje skleníkový plyn, aerosol či
prekurzor skleníkového plynu;
3) „zásobníkem uhlíku“ celek nebo část biogeochemického útvaru nebo systému na území členského státu, v němž se
ukládá uhlík, jakýkoli prekurzor skleníkového plynu obsahující uhlík nebo jakýkoli skleníkový plyn obsahující uhlík;
4) „zásobou uhlíku“ objem uhlíku ukládaného v zásobníku uhlíku;
5) „výrobkem z vytěženého dřeva“ výrobek pocházející z těžby dřeva, který opustil místo, kde k těžbě dřeva dochází;
6) „lesem“ území definované minimálními hodnotami pro velikost plochy, korunový zápoj stromů nebo odpovídající
stupeň zakmenění porostu a pro potenciální výšku stromu v dospělosti na místě růstu, jak jsou pro každý členský
stát stanoveny v příloze II. Les zahrnuje oblasti se stromy včetně skupin rostoucích semenáčů nebo výsadby, které
dosud nedosáhly minimálních hodnot pro korunový zápoj stromů, odpovídajícího stupně zakmenění porostu nebo
uvedené minimální výšky, jak je stanoveno v příloze II, včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří součást zalesněné
oblasti, ale na které dočasně v důsledku zásahu člověka, například těžby, nebo z přírodních příčin žádné stromy
nejsou, ale u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;
7) „referenční úrovní pro lesy“ odhad, vyjádřený v tunách ekvivalentu CO2 ročně, průměrných ročních čistých emisí
nebo pohlcení z obhospodařované lesní půdy na území daného členského státu v obdobích 2021–2025
a 2026–2030 na základě kritérií stanovených v tomto nařízení;
8) „poločasem rozkladu“ počet let, jehož je zapotřebí k tomu, aby se množství uhlíku uloženého v kategorii výrobků
z vytěženého dřeva snížilo na polovinu své původní hodnoty;
9) „přírodními škodlivými činiteli“ události nebo faktory jiného než antropogenního původu, jež způsobují značný
objem emisí v lesích a nad jejichž výskytem v lesích nemá daný členský stát kontrolu, a pokud tento členský stát není
objektivně schopen významně omezit vliv těchto událostí nebo faktorů na emise, a to ani poté, co k jejich výskytu
došlo;
10) „okamžitou oxidací“ metoda započítávání, která předpokládá, že k uvolnění celkového množství uhlíku uloženého ve
výrobcích z vytěženého dřeva do atmosféry dochází v době těžby.
2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem změny nebo
zrušení definic uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebo doplnění nových definic za účelem přizpůsobení uvedeného
odstavce vědeckému vývoji nebo technickému pokroku a za účelem zajištění souladu mezi těmito definicemi a případ
nými změnami příslušných definic uvedených v pokynech IPCC, tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC
nebo konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran Pařížské dohody.
Článek 4
Závazky
Pro období 2021–2025 a 2026–2030 každý členský stát s přihlédnutím k flexibilitám stanoveným v článcích 12 a 13
zajistí, aby emise nepřekračovaly pohlcení, přičemž příslušný výpočet je součtem celkových emisí a celkových pohlcení na
jeho území ve všech kategoriích započítávání využití půdy uvedených v článku 2 společně, započítaných v souladu s tímto
nařízením.
Článek 5
Obecná pravidla započítávání
1.
Každý členský stát vypracuje a vede záznamy, které přesně zachycují emise a pohlcení vyplývající z kategorií
započítávání využití půdy uvedených v článku 2. Členské státy zajistí přesnost, úplnost, jednotnost, srovnatelnost a tran
sparentnost svých záznamů a ostatních údajů stanovených v tomto nařízení. Členské státy označí emise kladným
znaménkem (+) a pohlcení záporným znaménkem (-).
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2.
Členské státy zabrání zdvojenému započítání emisí nebo pohlcení, zejména tak, že zajistí, aby emise a pohlcení
nebyly započítávány u více než jedné kategorie započítávání využití půdy.

3.
Dojde-li ke změně ve využívání půdy, převedou členské státy po 20 letech ode dne této změny, lesní půdu, ornou
půdu, pastviny, mokřady, sídla a ostatní půdu z kategorie takovéto půdy přeměněné na jiný typ půdy do kategorie
takovéto půdy zůstávající stejným typem půdy.

4.
Členské státy ve svých záznamech zahrnou pro každou kategorii započítávání využití půdy veškeré změny zásob
uhlíku v zásobnících uhlíku uvedených v oddílu B přílohy I. Členské státy se mohou rozhodnout, že do svých záznamů
nezahrnou změny zásob uhlíku v zásobnících uhlíku, není-li zásobník uhlíku zdrojem. Tato možnost nezahrnout změny
zásob uhlíku se nevztahuje na zásobníky uhlíku z nadzemní biomasy, mrtvé dřevní hmoty a výrobky z vytěženého dřeva
v rámci kategorie započítávání využití půdy „obhospodařovaná lesní půda“.

5.

Členské státy vedou úplnou a přesnou evidenci všech údajů použitých při přípravě svých záznamů.

6.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem změny přílohy
I za účelem zohlednění změn v pokynech IPCC, tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC nebo konferencí
smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran Pařížské dohody.

Článek 6
Započítávání zalesněné půdu a odlesněné půdy
1.
Členské státy započítávají emise a pohlcení v důsledku zalesněné a odlesněné půdy jako celkové emise a celková
pohlcení pro každý rok v obdobích 2021–2025 a 2026–2030.

2.
Odchylně od čl. 5 odst. 3 může členský stát, dojde-li ke změně ve využívání půdy z orné půdy, pastvin, mokřadů,
sídel nebo ostatní půdy na lesní půdu, převést tuto půdu z kategorie „půda přeměněná na lesní půdu“ do kategorie „lesní
půda zůstávající lesní půdou“ po 30 letech ode dne této změny, pokud je takový krok náležitě odůvodněn na základě
pokynů IPCC.

3.
Při výpočtech emisí a pohlcení v důsledku zalesněné a odlesněné půdy určí každý členský stát plochu lesa podle
parametrů uvedených v příloze II.

Článek 7
Započítávání obhospodařované orné půdy, obhospodařovaných pastvin a obhospodařovaných mokřadů
1.
Každý členský stát započte emise a pohlcení v důsledku obhospodařované orné půdy vypočítané jako emise
a pohlcení v obdobích 2021–2025 a 2026–2030 s odečtením hodnoty získané vynásobením průměrných ročních
emisí a pohlcení v důsledku obhospodařované orné půdy v daném členském státě v referenčním období 2005–2009 pěti.

2.
Každý členský stát započte emise a pohlcení v důsledku obhospodařované pastviny vypočítané jako emise a pohlcení
v obdobích 2021–2025 a 2026–2030 s odečtením hodnoty získané vynásobením průměrných ročních emisí a pohlcení
v důsledku obhospodařované pastviny v daném členském státě v referenčním období 2005–2009 pěti.

3.
Během období 2021–2025 členské státy, které podle čl. 2 odst. 2 zahrnou do rozsahu svého závazku obhospo
dařované mokřady, a během období 2026–2030 všechny členské státy započtou emise a pohlcení v důsledku obhospo
dařovaných mokřadů vypočítané jako emise a pohlcení v příslušných obdobích s odečtením hodnoty získané vynáso
bením průměrných ročních emisí a pohlcení v důsledku obhospodařovaných mokřadů v daném členském státě v refe
renčním období 2005–2009 pěti.
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4.
Během období 2021–2025 členské státy, které se rozhodly nezahrnout podle čl. 2 odst. 2 obhospodařované
mokřady do svého závazku, přesto vykážou Komisi emise a pohlcování z využití půdy vykazované jako:
a) mokřady zůstávající mokřady,
b) sídla nebo ostatní půda přeměněné na mokřady, nebo
c) mokřady přeměněné na sídla nebo ostatní půdu.
Článek 8
Započítávání pro obhospodařovanou lesní půdu
1.
Každý členský stát započte emise a pohlcení v důsledku obhospodařované lesní půdy vypočítané jako emise
a pohlcení v obdobích 2021–2025 a 2026–2030 s odečtením hodnoty získané vynásobením referenční úrovně pro
lesy daného členského státu pěti.
2.
Je-li výsledek výpočtu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu k referenční úrovni pro lesy určitého
členského státu záporný, zahrne dotčený členský stát do svých záznamů o obhospodařované lesní půdě celková čistá
pohlcení odpovídající maximálně 3,5 % emisí daného členského státu ve svém referenčním roce nebo referenčním období
podle přílohy III vynásobeným pěti. Toto omezení se nevztahuje na čistá pohlcení ze zásobníků uhlíku mrtvé dřevní
hmoty a výrobků z vytěženého dřeva, s výjimkou kategorie „papír“ uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), v rámci kategorie
započítávání využití půdy „obhospodařovaná lesní půda“.
3.
Členské státy předloží Komisi své vnitrostátní plány započítávání pro lesnictví včetně navrhované referenční úrovně
pro lesy do 31. prosince 2018 pro období 2021–2025 a do 30. června 2023 pro období 2026–2030. Vnitrostátní plán
započítávání pro lesnictví musí obsahovat všechny prvky uvedené v oddílu B přílohy IV a zveřejní se, a to i prostřednic
tvím internetu.
4.
Členské státy stanoví svou referenční úroveň pro lesy na základě kritérií stanovených v oddílu A přílohy IV.
V případě Chorvatska může referenční úroveň pro lesy kromě kritérií uvedených v oddílu A přílohy IV zohledňovat
rovněž okupaci jeho území a dobu války a poválečnou situaci, které měly v referenčním období dopad na obhospoda
řování lesů.
5.
Referenční úroveň pro lesy je založena na zachování postupů udržitelného obhospodařování lesů, jak je v období
2000–2009 zdokumentováno s ohledem na dynamické charakteristické znaky lesů související s věkem lesů v členských
státech s využitím nejlepších dostupných údajů.
Referenční úrovně pro lesy stanovené podle prvního pododstavce zohlední budoucí dopad dynamických charakteristik
lesů souvisejících s věkem, aby nedocházelo k nepřiměřenému omezování obhospodařování lesů jakožto základního
prvku postupu udržitelného obhospodařování lesů s cílem zachovat nebo posílit dlouhodobé propady uhlíku.
Členské státy doloží konzistentnost metod a údajů použitých k určení navrhované referenční úrovně pro lesy ve vnitro
státním plánu započítávání pro lesnictví a metod a údajů použitých při vykazování obhospodařované lesní půdy.
6.
Komise za konzultace s odborníky jmenovanými členskými státy provede technické posouzení vnitrostátních plánů
započítávání pro lesnictví předložených členskými státy v souladu s odstavcem 3 tohoto článku s cílem posoudit, nakolik
byly navrhované referenční úrovně pro lesy stanoveny v souladu se zásadami a požadavky uvedenými v odstavcích 4 a 5
tohoto článku a v čl. 5 odst. 1. Komise rovněž vede konzultace se zúčastněnými stranami a občanskou společností.
Komise zveřejní souhrnnou zprávu o provedené práci, včetně názorů vyjádřených odborníky jmenovanými členskými
státy, a závěry vyplývající z této zprávy.
Je-li to nutné, Komise vydá technická doporučení určená členským státům, která budou odrážet závěry technického
posouzení, aby se usnadnila technická revize navrhovaných referenčních úrovní pro lesy. Komise tato technická doporu
čení zveřejní.
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7.
Členské státy oznámí Komisi své revidované navrhované referenční úrovně pro lesy vycházející v nezbytných
případech z technických posouzení a případně z technických doporučení, a to do 31. prosince 2019 pro období
2021–2025 a do 30. června 2024 pro období 2026–2030. Komise navrhované referenční úrovně pro lesy, které jí
oznámily členské státy, zveřejní.
8.
Na základě navrhovaných referenčních úrovní pro lesy, které předložily členské státy, technického posouzení
provedeného podle odstavce 6 tohoto článku a případně revidované navrhované referenční úrovně pro lesy předložené
podle odstavce 7 tohoto článku přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, kterými se mění
příloha IV za účelem stanovení referenčních úrovní pro lesy, které budou členské státy uplatňovat v obdobích
2021–2025 a 2026–2030.
9.
Pokud členský stát nepředloží Komisi svou referenční úroveň pro lesy ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto
článku a případně v odstavci 7 tohoto článku, Komise přijme v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci
pozměňující přílohu IV s cílem stanovit referenční úroveň pro lesy, kterou má tento členský stát uplatňovat v období
2021–2025 nebo v období 2026–2030, a to na základě případného technického posouzení provedeného podle odstavce
6 tohoto článku.
10.
Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavcích 8 a 9 se přijmou do 31. října 2020 pro období 2021–2025
a do 30. dubna 2025 pro období 2026–2030.
11.
K zajištění konzistentnosti uvedené v odst. 5 třetím pododstavci tohoto článku předloží členské státy Komisi
v případě nutnosti technické opravy, které nevyžadují změny aktů v přenesené pravomoci přijatých podle odstavců 8
nebo 9 tohoto článku, a to nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 14 odst. 1.
Článek 9
Započítávání výrobků z vytěženého dřeva
1.
Na základě výpočtů v souladu s funkcí rozkladu prvního řádu a s využitím metodik a výchozích hodnot poločasu
rozkladu podle přílohy V členské státy ve svých záznamech podle čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 týkajících se výrobků
z vytěženého dřeva zohlední emise a pohlcení plynoucí ze změn v zásobníku uhlíku z výrobků z vytěženého dřeva
spadajících do následujících kategorií:
a) papír;
b) dřevěné desky;
c) řezivo.
2.
Komise přijme v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci za účelem změny odstavce 1 tohoto článku
a přílohy V doplněním nových kategorií výrobků z vytěženého dřeva, které pohlcují uhlík, a to na základě pokynů IPCC,
tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC nebo konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluv
ních stran Pařížské dohody, a při zajištění ekologické vyváženosti.
3.
Členské státy mohou určit výrobky z materiálů na bázi dřeva, včetně kůry, které spadají do stávajících a nových
kategorií uvedených v odstavcích 1 a 2 na základě pokynů IPCC, tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC
nebo konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran Pařížské dohody, za předpokladu, že dostupné
údaje jsou transparentní a ověřitelné.
Článek 10
Započítávání přírodních škodlivých činitelů
1.
Na konci každého z období 2021–2025 a 2026–2030 mohou členské státy vyjmout ze svých záznamů pro
zalesněnou půdu a obhospodařovanou lesní půdu emise skleníkových plynů v důsledku přírodních škodlivých činitelů,
které překračují průměrné emise způsobené přírodními škodlivými činiteli v období 2001–2020, po odstranění krajních
statistických hodnot (dále jen „úroveň pozadí“). Tato úroveň pozadí se vypočte v souladu s tímto článkem a přílohou VI.
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Pokud členský stát použije odstavec 1:

a) předloží Komisi informace o úrovni pozadí pro kategorie započítávání využití půdy uvedené v odstavci 1 a o údajích
a metodikách použitých v souladu s přílohou VI; a
b) až do roku 2030 vyloučí ze započítávání všechna následná pohlcení pro půdy zasažené přírodními škodlivými činiteli.
3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy
VI k revizi metodiky a požadavků na informace uvedených ve zmíněné příloze s cílem zohlednit změny v pokynech IPCC,
tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC nebo konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluv
ních stran Pařížské dohody.
Článek 11
Flexibilita
1.

Členský stát může rozhodnout, že využije:

a) obecnou flexibilitu stanovenou v článku 12; a
b) flexibilitu obhospodařované lesní půdy stanovenou v článku 13 ke splnění závazku uvedeného v článku 4.
2.
Pokud některý členský stát neplní požadavky na monitorování stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. da) nařízení (EU)
č. 525/2013, ústřední správce jmenovaný podle článku 20 směrnice 2003/87/ES (dále jen „ústřední správce“) dočasně
danému členskému státu zakáže převod nebo započtení podle čl. 12 odst. 2 a 3 tohoto nařízení nebo využití flexibility
podle článku 13 tohoto nařízení.
Článek 12
Obecná flexibilita
1.
Pokud celkové emise v některém členském státě překročí celková pohlcení a tento členský stát se rozhodl využít pro
sebe flexibilitu a požádal o vymazání ročních emisních přídělů podle nařízení (EU) 2018/842, zohlední se toto množství
vymazaných emisních přídělů ve vztahu k plnění závazku tohoto členského státu podle článku 4 tohoto nařízení.
2.
Pokud celková pohlcení v některém členském státě překračují celkové emise po odečtení případného množství
zohledněného podle článku 7 nařízení (EU) 2018/842, může tento členský stát převést zbývající množství pohlcení na
jiný členský stát. Převedené množství se zohlední při posuzování plnění závazku tohoto jiného členského státu podle
článku 4 tohoto nařízení.
3.
Pokud celková pohlcení v některém členském státě překračují celkové emise v období 2021–2025 po odečtení
případného množství zohledněného podle článku 7 nařízení (EU) 2018/842 nebo převedeného na jiný členský stát podle
odstavce 2 tohoto článku, může tento členský stát započítat zbývající množství pohlcení do období 2026–2030.
4.
Aby se zabránilo zdvojenému započítávání, odečte se množství čistých pohlcení zohledněné podle článku 7 nařízení
(EU) 2018/842 od množství daného členského státu, které je k dispozici pro převod na jiný členský stát nebo pro
započítání podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.
Článek 13
Flexibilita obhospodařované lesní půdy
1.
Pokud jsou v určitém členském státě celkové emise v kategoriích započítávání využití půdy uvedených v článku 2 při
započítávání v souladu s tímto nařízením vyšší než celková pohlcení, může tento členský stát za účelem dodržení
článku 4 využít flexibilitu obhospodařované lesní půdy stanovenou tímto článkem.
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2.
Je-li výsledek výpočtu podle čl. 8 odst. 1 kladný, je dotčený členský stát oprávněn kompenzovat tyto emise za
předpokladu, že:

a) tento členský stát do své strategie předložené podle článku 4 nařízení (EU) č. 525/2013 zahrnul již prováděná nebo
plánovaná konkrétní opatření s cílem zajistit zachování nebo případně zvýšení propadů a rezervoárů z lesů a

b) v období, pro něž tento členský stát hodlá využít kompenzaci, nepřekračují celkové emise v rámci Unie celková
pohlcení v kategoriích započítávání využití půdy uvedených v článku 2 tohoto nařízení. Komise zajistí, aby se při
posuzování toho, zda celkové emise v rámci Unie nepřekračují celková pohlcení, zabránilo zdvojenému započítávání
v členských státech, zejména při uplatňování flexibilit stanovených tímto nařízením a nařízením (EU) 2018/842.

3.

Pokud jde o výši kompenzace, může dotčený členský stát kompenzovat pouze:

a) propady započtené jako emise oproti jeho referenční úrovni pro lesy a

b) do maximální výše kompenzace pro tento členský stát podle přílohy VII na období 2021–2030.

4.
Finsko může kompenzovat emise až do výše 10 milionů tun ekvivalentu CO2 za předpokladu, že jsou splněny
podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a b).

Článek 14
Kontrola souladu
1.
Do 15. března 2027 pro období 2021–2025 a do 15. března 2032 pro období 2026 –2030 předloží členské státy
Komisi zprávu o souladu obsahující bilance celkových emisí a celkových pohlcení za příslušné období pro každou
kategorii započítávání využití půdy stanovenou v článku 2, a to s použitím pravidel započítávání stanovených v tomto
nařízení.

Tyto zprávy musí rovněž obsahovat, v příslušných případech, podrobnosti o záměru využít flexibility podle článku 11
a související množství nebo o skutečném využití těchto flexibilit a souvisejících množství.

2.
Komise provede komplexní přezkum zpráv o souladu, stanovených v odstavci 1 tohoto článku, pro účely posouzení
souladu s článkem 4.

3.
Komise vypracuje v roce 2027 zprávu za období 2021–2025 a v roce 2032 zprávu za období 2026–2030 týkající
se celkových unijních emisí a celkových pohlcení skleníkových plynů pro každou z kategorií započítávání využití půdy
uvedených v článku 2 vypočtených jako celkové vykázané emise a celkové vykázané propady za dané období s odečtením
hodnoty získané vynásobením průměrných ročních vykazovaných emisí a pohlcení Unie v období 2000–2009 pěti.

4.
Evropská agentura pro životní prostředí je Komisi nápomocna při uplatňování rámce pro monitorování a zajištění
souladu podle tohoto článku v souladu s jejím ročním pracovním programem.

Článek 15
Registr
1.
Komise přijme v souladu s článkem 16 tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto
nařízení s cílem stanovit pravidla pro zaznamenávání množství emisí a pohlcení pro každou kategorii započítávání využití
půdy v jednotlivých členských státech a zajistit přesné započítávání při uplatňování flexibilit podle článků 12 a 13 tohoto
nařízení prostřednictvím registru Unie zřízeného podle článku 10 nařízení (EU) č. 525/2013.
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2.
Ústřední správce provede automatickou kontrolu každé transakce podle tohoto nařízení a v případě potřeby tran
sakce zastaví, aby bylo zajištěno, že nedochází k žádným nesrovnalostem.

3.

Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se zpřístupňují veřejnosti.

Článek 16
Výkon přenesené pravomoci
1.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 8 a 9, čl. 9 odst. 2,
čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem 9. července 2018. Komise vypracuje
zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodlou
žení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 8 a 9,
čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými člen
skými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze
dne 13. dubna 2016.

5.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 8 a 9, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3
a čl. 15 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty
informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží
o dva měsíce.

Článek 17
Přezkum
1.
Toto nařízení je předmětem přezkumu, mimo jiné s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni a na úsilí vynaklá
dané za účelem dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody.

Na základě zjištění zprávy vypracované podle čl. 14 odst. 3 a výsledků posouzení provedeného podle čl. 13 odst. 2 písm.
b) Komise případně předloží návrhy s cílem zajistit integritu cíle Unie v oblasti celkového snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2030 a jeho příspěvku k cílům Pařížské dohody.

2.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců po každém globálním hodnocení dohodnutém
podle článku 14 Pařížské dohody zprávu o fungování tohoto nařízení, zahrnující v příslušných případech posouzení
dopadů flexibilit uvedených v článku 11, jakož i o příspěvku tohoto nařízení k cíli Unie v oblasti celkového snížení
emisí skleníkových plynů do roku 2030 a o jeho příspěvku k cílům Pařížské dohody, zejména pokud jde o potřebu
dalších politik a opatření Unie, včetně rámce na období po roce 2030, s ohledem na nezbytné posílení snižování
emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v Unii, a v případě potřeby předloží návrhy.
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Článek 18
Změny nařízení (EU) č. 525/2013
Nařízení (EU) č. 525/2013 se mění takto:
1) V článku 7 se odstavec 1 mění takto:
a) vkládá se nové písmeno, které zní:
„da) od roku 2023 své emise a pohlcení, na něž se vztahuje článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/841 (*) v souladu s metodikami stanovenými v příloze IIIa tohoto nařízení;
___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 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 (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/
2013/EU (Úř. věst. L 156,19.6.2018, s. 1).“;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Členský stát může požádat Komisi o udělení výjimky z písmene da) prvního pododstavce, chce-li použít jinou
metodiku, než která je stanovena v příloze IIIa, pokud se požadovaného zlepšení metodiky nepodařilo dosáhnout
včas tak, aby mohlo být zlepšení zohledněno v inventurách skleníkových plynů za období 2021–2030, nebo
pokud by náklady na zlepšení metodiky byly v porovnání s přínosy plynoucími z jejího uplatňování za účelem
zlepšení započítávání emisí a jejich pohlcování neúměrně vysoké vzhledem k malému významu emisí a jejich
pohlcování z příslušných zásobníků uhlíku. Členské státy, které chtějí této výjimky využít, podají Komisi do
31. prosince 2020 odůvodněnou žádost, v níž uvedou, do kdy by zlepšení metodiky mohlo být provedeno,
nebo navrhovanou alternativní metodiku nebo obojí, a dále posouzení možných dopadů na přesnost započítávání.
Komise si může vyžádat, aby jí byly v konkrétní přiměřené lhůtě předloženy doplňující informace. Shledá-li
Komise, že je žádost opodstatněná, výjimku udělí. Pokud Komise žádost zamítne, své rozhodnutí odůvodní.“.
2) V čl. 13 odst. 1 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:
„viii) od roku 2023 informace o vnitrostátních politikách a opatřeních provedených za účelem plnění jejich povinností
podle nařízení (EU) 2018/841 a informace o dalších plánovaných vnitrostátních politikách a opatřeních k ome
zení emisí skleníkových plynů nebo zvýšení propadů nad rámec jejich závazků podle uvedeného nařízení;“.
3) V čl. 14 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
„ba) od roku 2023 celkové odhady skleníkových plynů a samostatné odhady předpokládaných emisí skleníkových
plynů a pohlcení, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/841“.
4) Vkládá se nová příloha, která zní:
„PŘÍLOHA IIIA

Metodiky monitorování a vykazování podle čl. 7 odst. 1 písm. da)
Přístup č. 3: Zeměpisně přesné údaje o změnách ve využívání půdy v souladu s pokyny IPCC pro národní inventury
skleníkových plynů z roku 2006.
Metodika úrovně přesnosti 1 v souladu s pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006.
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V případě emisí a pohlcení pro zásobník uhlíku představující nejméně 25–30 % emisí nebo pohlcení v kategorii zdroje
nebo propadu, jež je v národním inventurním systému členského státu upřednostněna, jelikož její odhad má
významný vliv na celkovou inventuru skleníkových plynů v dané zemi z hlediska absolutní úrovně emisí a pohlcení,
trendů emisí a pohlcení nebo nejistoty s ohledem na emise a pohlcení v kategoriích využití půdy, alespoň metodika
úrovně 2 v souladu s pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006.
Členské státy se vybízejí, aby uplatňovaly metodiku úrovně přesnosti 3 v souladu s pokyny IPCC pro národní
inventury skleníkových plynů z roku 2006.“.
Článek 19
Změna rozhodnutí č. 529/2013/EU
Rozhodnutí č. 529/2013/EU se mění takto:
1) V čl. 3 odst. 2 se první pododstavec zrušuje.
2) V článku 6 se odstavec 4 zrušuje.
Článek 20
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 30. května 2018.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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PŘÍLOHA I
SKLENÍKOVÉ PLYNY A ZÁSOBNÍKY UHLÍKU

A. Skleníkové plyny podle článku 2:
a) oxid uhličitý (CO2);
b) methan (CH4);
c) oxid dusný (N2O)
Tyto skleníkové plyny se vyjadřují v tunách ekvivalentu CO2 podle nařízení (EU) č. 525/2013.
B. Zásobníky uhlíku podle čl. 5 odst. 4:
a) nadzemní biomasa;
b) podzemní biomasa;
c) odpad;
d) mrtvá dřevní hmota;
e) organický uhlík v půdě;
f) výrobky z vytěženého dřeva v kategoriích započítávání využití půdy „zalesněná půda“ a „obhospodařovaná lesní
půda“.
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PŘÍLOHA II
PARAMETRY PRO MINIMÁLNÍ HODNOTY PRO VELIKOST PLOCHY, KORUNOVÝ ZÁPOJ STROMŮ A VÝŠKU STROMŮ
Členský stát

Plocha (ha)

Korunový zápoj stromů (%)

Výška stromu (m)

Belgie

0,5

20

5

Bulharsko

0,1

10

5

Česká republika

0,05

30

2

Dánsko

0,5

10

5

Německo

0,1

10

5

Estonsko

0,5

30

2

Irsko

0,1

20

5

Řecko

0,3

25

2

Španělsko

1,0

20

3

Francie

0,5

10

5

Chorvatsko

0,1

10

2

Itálie

0,5

10

5

Kypr

0,3

10

5

Lotyšsko

0,1

20

5

Litva

0,1

30

5

Lucembursko

0,5

10

5

Maďarsko

0,5

30

5

Malta

1,0

30

5

Nizozemsko

0,5

20

5

Rakousko

0,05

30

2

Polsko

0,1

10

2

Portugalsko

1,0

10

5

Rumunsko

0,25

10

5

Slovinsko

0,25

30

2

Slovensko

0,3

20

5

Finsko

0,5

10

5

Švédsko

0,5

10

5

Spojené království

0,1

20

2
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PŘÍLOHA III
REFERENČNÍ ROKY NEBO OBDOBÍ PRO ÚČELY VÝPOČTU STROPU PODLE ČL. 8 ODST. 2
Členský stát

Referenční rok/období

Belgie

1990

Bulharsko

1988

Česká republika

1990

Dánsko

1990

Německo

1990

Estonsko

1990

Irsko

1990

Řecko

1990

Španělsko

1990

Francie

1990

Chorvatsko

1990

Itálie

1990

Kypr

1990

Lotyšsko

1990

Litva

1990

Lucembursko

1990

Maďarsko

1985–87

Malta

1990

Nizozemsko

1990

Rakousko

1990

Polsko

1988

Portugalsko

1990

Rumunsko

1989

Slovinsko

1986

Slovensko

1990

Finsko

1990

Švédsko

1990

Spojené království

1990
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PŘÍLOHA IV
VNITROSTÁNÍ PLÁN ZAPOČÍTÁVÁNÍ PRO LESNICTVÍ OBSAHUJÍCÍ REFERENČNÍ ÚROVEŇ PRO LESY STANOVENOU PRO DANÝ
ČLENSKÝ STÁT

A. Kritéria a pokyny pro určení referenční úrovně pro lesy
Referenční úroveň členského státu pro lesy se určí podle těchto kritérií:
a) referenční úroveň musí být v souladu s cílem týkajícím se dosažení rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze
zdrojů a pohlcení pomocí propadů ve druhé polovině tohoto století, včetně posílení potenciálního pohlcování
stárnoucími lesními porosty, které jinak mohou vykazovat postupně se snižující propady;
b) referenční úroveň zajistí, aby byla ze započítávání vyloučena pouhá existence zásob uhlíku;
c) referenční úroveň by měla zajistit spolehlivé a důvěryhodné započítávání, aby bylo zaručeno, že jsou řádně
započteny emise a pohlcení v důsledku používání biomasy;
d) referenční úroveň musí zahrnovat zásobník uhlíku výrobků z vytěženého dřeva a umožnit tak srovnání mezi
předpokladem týkajícím se okamžité oxidace a uplatněním funkce rozkladu prvního řádu a hodnot poločasu
rozkladu;
e) předpokládá se konstantní poměr mezi využíváním lesní biomasy v pevném stavu a energetickým využíváním lesní
biomasy, jak je doloženo v období 2000–2009;
f) referenční úroveň by měla být v souladu s cílem spočívajícím v přispění k zachování biologické rozmanitosti
a udržitelnému využívání přírodních zdrojů, jak je stanoveno ve strategii EU v oblasti lesnictví, vnitrostátních
politikách členských států v oblasti lesnictví a strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti;
g) referenční úroveň musí být v souladu s národními odhady antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů
a pohlcení pomocí propadů vykázanými podle nařízení (EU) č. 525/2013;
h) referenční úroveň musí být v souladu s inventurami skleníkových plynů a příslušnými historickými údaji a jsou
posouzeny na základě transparentních, úplných, konzistentních, srovnatelných a přesných informací. Model
použitý k sestavení referenční úrovně musí být schopen reprodukovat historické údaje z národní inventury skle
níkových plynů.
B. Prvky vnitrostátního plánu započítávání pro lesnictví
Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví předložený podle článku 8 musí obsahovat tyto prvky:
a) obecný popis sestavení referenční úrovně pro lesy a popis toho, jak byla zohledněna kritéria stanovená v tomto
nařízení;
b) určení zásobníků uhlíku a skleníkových plynů, které byly zahrnuty do referenční úrovně pro lesy, důvody neza
hrnutí určitého zásobníku uhlíku při stanovení referenční úrovně pro lesy a prokázání souladu mezi zásobníky
uhlíku zahrnutými do referenční úrovně pro lesy;
c) popis přístupů, metod a modelů, včetně kvantitativních informací, které byly použity při stanovení referenční
úrovně pro lesy, a to v souladu s poslední předloženou zprávou o národní inventuře a popis dokumentace o udr
žitelných postupech a intenzitě obhospodařování lesů, jakož i o přijatých politikách na vnitrostátní úrovni;
d) informace ohledně toho, jak se má na základě různých scénářů politiky podle očekávání vyvíjet míra těžby;
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e) popis toho, jak byly při stanovení referenční úrovně pro lesy zohledněny jednotlivé níže uvedené prvky:
i) obhospodařovaná plocha lesů;
ii) emise a pohlcení z lesů a výrobků z vytěženého dřeva podle inventur skleníkových plynů a příslušných histo
rických údajů;
iii) charakteristika lesů, včetně dynamických charakteristických znaků lesů souvisejících s věkem, přírůstků, délky
střídání a jiných informací o činnostech v rámci obhospodařování lesů podle scénáře bez opatření;
iv) historická a budoucí míra těžby v rozčlenění na energetické a neenergetické účely.
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PŘÍLOHA V
FUNKCE ROZKLADU PRVNÍHO ŘÁDU, METODIKY A VÝCHOZÍ HODNOTY POLOČASU ROZKLADU PRO VÝROBKY
Z VYTĚŽENÉHO DŘEVA

Metodické otázky
— Nelze-li rozlišovat mezi výrobky z vytěženého dřeva v kategoriích započítávání využití půdy „zalesněná půda“ a „ob
hospodařovaná lesní půda“, může se členský stát rozhodnout, že výrobky z vytěženého dřeva započítá na základě
předpokladu, že ke všem emisím a pohlcením došlo na obhospodařované lesní půdě.
— Výrobky z vytěženého dřeva na skládkách pevného odpadu a výrobky z vytěženého dřeva, které byly vytěženy pro
energetické účely, se započítají na základě okamžité oxidace.
— Dovážející členský stát nezapočítá dovážené výrobky z vytěženého dřeva, a to bez ohledu na jejich původ („produkční
přístup“).
— V případě vyvážených výrobků z vytěženého dřeva se údaji specifickými pro danou zemi rozumějí hodnoty poločasu
rozkladu specifické pro danou zemi a využití výrobků z vytěženého dřeva v dovážející zemi.
— Hodnoty poločasu rozkladu pro výrobky z vytěženého dřeva uváděné na trh v Unii specifické pro danou zemi by se
neměly odchylovat od hodnot použitých dovážejícím členským státem.
— Výhradně pro informační účely mohou členské státy do předkládaných údajů zahrnout údaje o poměrném množství
dřeva použitého pro energetické účely, jež bylo dovezeno ze zemí mimo Unii, a země původu tohoto dřeva.
Členské státy mohou místo metodik a výchozích hodnot poločasu rozkladu uvedených v této příloze použít metodiky
a hodnoty poločasu rozkladu specifické pro jednotlivé země za předpokladu, že tyto metodiky a hodnoty jsou stanoveny
na základě transparentních a ověřitelných údajů a že použité metodiky jsou přinejmenším stejně podrobné a přesné jako
metodiky uvedené v této příloze.
Výchozí hodnoty poločasu rozkladu:
Poločasem rozkladu se rozumí počet let, jenž je zapotřebí k tomu, aby se množství uhlíku uloženého v kategorii výrobků
z vytěženého dřeva snížilo na polovinu své původní hodnoty.
Výchozí hodnoty poločasu rozkladu jsou:
a) 2 roky pro papír;
b) 25 let pro dřevěné desky;
c) 35 let pro řezivo.
Členské státy mohou určit dřevěné výrobky, včetně kůry, v rámci kategorií uvedených výše v bodech a), b) a c) na základě
pokynů IPCC, tak jak byly přijaty konferencí smluvních stran UNFCCC nebo konferencí smluvních stran sloužící jako
zasedání smluvních stran Pařížské dohody, za předpokladu, že dostupné údaje jsou transparentní a ověřitelné. Členské
státy mohou rovněž použít podkategorie kterékoli z uvedených kategorií, jež jsou specifické pro danou zemi.
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PŘÍLOHA VI
VÝPOČET ÚROVNÍ POZADÍ PRO PŘÍRODNÍ ŠKODLIVÉ ČINITELE

1. Pro výpočet úrovně pozadí jsou poskytnuty tyto informace:
a) historické úrovně emisí způsobených přírodními škodlivými činiteli;
b) typy přírodních škodlivých činitelů zahrnutých do odhadu;
c) odhady celkových ročních emisí pro tyto typy přírodních škodlivých činitelů na období 2001–2020, a to podle
kategorií započítávání využití půdy;
d) doložení konzistentnosti časové řady ve všech relevantních parametrech, včetně minimální plochy, metodik odhadu
emisí, pokrytí zásobníků uhlíku a plynů.
2. Úroveň pozadí se vypočítá jako průměr časové řady 2001–2020 s výjimkou všech roků, v nichž byly zaznamenány
abnormální úrovně emisí, tj. s výjimkou všech krajních statistických hodnot. Určování krajních statistických hodnot se
provádí takto:
a) vypočte se hodnota aritmetického průměru a směrodatná odchylka celé časové řady 2001–2020;
b) z časové řady se vyjmou všechny roky, v nichž roční emise překračují dvojnásobek směrodatné odchylky od
průměru;
c) znovu se vypočte hodnota aritmetického průměru a směrodatná odchylka časové řady 2001–2020 bez roků, jež
byly vyloučeny v kroku podle písmene b);
d) kroky podle písmen b) a c) se opakují, dokud nenastane situace, kdy již nelze žádné krajní hodnoty identifikovat.
3. Po výpočtu úrovně pozadí podle bodu 2 této přílohy může být podle článku 10 vyloučeno množství emisí, které
v příslušném konkrétním roce období 2021–2025 a 2026–2030 překračuje úroveň pozadí s připočtením rozpětí.
Rozpětí se rovná míře pravděpodobnosti 95 %.
4. Vyloučeny nesmí být tyto emise:
a) emise plynoucí z činností těžby a nahodilé těžby, které na půdě proběhly po výskytu přírodních škodlivých činitelů;
b) emise plynoucí z řízeného vypalování, které na půdě proběhlo v kterémkoli roce období 2021–2025 nebo
2026–2030;
c) emise v případě půdy, jež byla podrobena odlesňování po výskytu přírodních škodlivých činitelů.
5. Požadavky na informace podle čl. 10 odst. 2 zahrnují toto:
a) identifikace veškerých půdních ploch zasažených přírodními škodlivými činiteli v příslušném konkrétním roce,
včetně jejich geografické polohy, období a typů přírodních škodlivých činitelů;
b) důkazy, že po zbytek období 2021–2025 nebo 2026–2030 na půdě, jež byla zasažena přírodními škodlivými
činiteli a v jejímž případě byly emise ze započítávání vyloučeny, neproběhlo odlesňování;

L 156/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

19.6.2018

c) popis ověřitelných metod a kritérií, jež budou použity pro identifikaci odlesnění na takové půdě v nadcházejících
letech období 2021–2025 nebo 2026–2030;
d) pokud je to možné, popis opatření, která členský stát podnikl s cílem zabránit dopadům dotčených přírodních
škodlivých činitelů nebo je omezit;
e) pokud je to možné, popis opatření, která členský stát podnikl za účelem sanace půdy zasažené dotčenými
přírodními škodlivými činiteli.
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PŘÍLOHA VII
MAXIMÁLNÍ VÝŠE KOMPENZACE DOSTUPNÉ V RÁMCI FLEXIBILITY OBHOSPODAŘOVANÉ LESNÍ PŮDY UVEDENÉ V ČL. 13 ODST.
3 PÍSM. B)
Vykazovaná průměrná pohlcení pomocí
propadů z lesní půdy pro období
2000–2009 v milionech tun ekvivalentu
CO2 ročně

Mezní hodnota kompenzace vyjádřená
v milionech tun ekvivalentu CO2 pro
období 2021–2030

Belgie

– 3,61

– 2,2

Bulharsko

– 9,31

– 5,6

Česká republika

– 5,14

– 3,1

Dánsko

– 0,56

– 0,1

Německo

– 45,94

– 27,6

Estonsko

– 3,07

– 9,8

Irsko

– 0,85

– 0,2

Řecko

– 1,75

– 1,0

Španělsko

– 26,51

– 15,9

Francie

– 51,23

– 61,5

– 8,04

– 9,6

Itálie

– 24,17

– 14,5

Kypr

– 0,15

Lotyšsko

– 8,01

– 25,6

Litva

– 5,71

– 3,4

Lucembursko

– 0,49

– 0,3

Maďarsko

– 1,58

– 0,9

0,00

0,0

Nizozemsko

– 1,72

– 0,3

Rakousko

– 5,34

– 17,1

– 37,50

– 22,5

Portugalsko

– 5,13

– 6,2

Rumunsko

– 22,34

– 13,4

Slovinsko

– 5,38

– 17,2

Slovensko

– 5,42

– 6,5

Finsko

– 36,79

– 44,1

Švédsko

– 39,55

– 47,5

Spojené království

– 16,37

– 3,3

Členský stát

Chorvatsko

Malta

Polsko

– 0,03
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/842
ze dne 30. května 2018
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
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 23. a 24. října 2014 týkajících se rámce politiky
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 schválila závazný cíl, jímž je snížit do roku 2030 domácí emise
skleníkových plynů na úrovni celého hospodářství alespoň o 40 % oproti roku 1990 a tento cíl znovu potvrdila ve
svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 17. a 18. března 2016.

(2)

V závěrech ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 23. a 24. října 2014 se uvádí, že cíl snížit emise
o alespoň 40 % bude Unie plnit kolektivně, a to co nejvíce nákladově efektivním způsobem, přičemž odvětví,
na něž se vztahuje systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“), stanovený ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (4), sníží v porovnání s rokem 2005 emise do roku 2030 o 43 %
a odvětví, na něž se systém EU ETS nevztahuje, o 30 %. K dosažení tohoto snížení emisí skleníkových plynů by
měla přispět všechna hospodářská odvětví a všechny členské státy by se na tomto úsilí měly podílet v duchu
vyváženosti, spravedlnosti a solidarity. Metodika pro stanovování vnitrostátních cílů pro odvětví mimo systém ETS,
včetně všech prvků použitých v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (5), by se měla dále
používat až do roku 2030, přičemž úsilí by mělo být rozděleno na základě relativního hrubého domácího
produktu (HDP) na obyvatele. Všechny členské státy by měly přispět v roce 2030 k celkovému snížení emisí na
úrovni Unie v rozmezí od 0 % do 40 % v porovnání s rokem 2005. Vnitrostátní cíle v rámci skupiny členských
států s HDP na obyvatele vyšším, než je průměr Unie, by měly být poměrně upraveny tak, aby byla spravedlivým
a vyváženým způsobem zohledněna nákladová efektivnost. Dosažení tohoto snížení emisí skleníkových plynů by
mělo podpořit účinnost a inovace v unijním hospodářství, a zejména by mělo podporovat pokrok, především
u budov, v zemědělství, při nakládání s odpady a v dopravě, v rozsahu, v němž spadají do oblasti působnosti
tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 103.
(2) Úř. věst. C 272, 17.8.2017, s. 36.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. květ
na 2018.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
(5) Rozhodnutí 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 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009,
s. 136).
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(3)

Toto nařízení je rovněž součástí provádění závazků Unie na základě Pařížské dohody (1), přijaté v rámci Rámcové
úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „UNFCCC“). Pařížská dohoda byla uzavřena
jménem Unie dne 5. října 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/1841 (2). Závazek Unie, pokud jde o snižování
emisí na úrovni celého hospodářství, je stanoven v zamýšleném vnitrostátně stanoveném příspěvku, který Unie
a její členské státy předložily s ohledem na Pařížskou dohodu sekretariátu UNFCCC dne 6. března 2015. Pařížská
dohoda vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016 a nahrazuje přístup přijatý v rámci Kjótského protokolu z roku
1997, který již nebude po roce 2020 uplatňován.

(4)

Pařížská dohoda mimo jiné stanoví dlouhodobý cíl v souladu s cílem udržet globální nárůst teploty výrazně pod
úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací a nadále usilovat o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 °C ve
srovnání s úrovní před industrializací. Rovněž se v ní zdůrazňuje, že je důležité přizpůsobit se nepříznivým
dopadům změny klimatu a směřovat finanční toky v souladu s cílem dosažení nízkých emisí skleníkových plynů
a rozvoje odolnému vůči změně klimatu. Pařížská dohoda rovněž vyzývá k dosažení rovnováhy mezi antropogen
ními emisemi ze zdrojů a pohlcením pomocí propadů ve druhé polovině tohoto století a vybízí smluvní strany,
aby podle potřeby přijaly opatření k ochraně a zvyšování propadů a rezervoárů skleníkových plynů, včetně lesů.

(5)

Evropská rada podpořila ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 29. a 30. října 2009 cíl Unie snížit do
roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990, a to v rámci nezbytného
snížení emisí podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (dále jen „IPCC“), které mají provést rozvinuté země
jako skupina.

(6)

Vnitrostátně stanovené příspěvky smluvních stran Pařížské dohody mají odrážet nejvyšší možnou úroveň ambicí
a představovat pokrok v průběhu času. Navíc by smluvní strany této dohody měly usilovat o formulování dlou
hodobých strategií nízkoemisního rozvoje, se zřetelem na cíle Pařížské dohody, a informovat o nich. V závěrech
Rady ze dne 13. října 2017 se uznává význam dlouhodobých cílů a pětiletých cyklů přezkumu při provádění
Pařížské dohody a zdůrazňuje se význam dlouhodobých strategií rozvoje vyznačujícího se nízkými emisemi
skleníkových plynů jakožto politického nástroje pro vytváření spolehlivých scénářů a dlouhodobých politických
změn potřebných pro dosažení cílů Pařížské dohody.

(7)

Přechod na čistou energii vyžaduje změny investičního jednání a pobídky v celém spektru politik. Klíčovou prio
ritou Unie je vytvořit odolnou energetickou unii s cílem zajistit svým občanům bezpečnou, udržitelnou, konku
renceschopnou a cenově dostupnou energii. Dosažení tohoto cíle vyžaduje pokračování ambiciózních opatření
v oblasti klimatu prostřednictvím tohoto nařízení a pokrok u ostatních aspektů energetické unie, jak je stanoveno
ve sdělení Komise ze dne 25. února 2015 nazvaném „Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie
s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu“.

(8)

Schopnost členských států splnit své závazky v oblasti klimatu posiluje řada opatření Unie, která jsou zásadní pro
dosažení potřebného snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích, na něž se vztahuje toto nařízení. Mezi tato
opatření patří 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.

(9)

V závěrech Evropské rady ze zasedání konaného ve dnech 19. a 20. března 2015 se uvádí, že Unie je odhodlána
budovat energetickou unii zahrnující politiku v oblasti klimatu zaměřenou do budoucnosti, a to na základě
rámcové strategie Komise, jejíchž pět rozměrů je úzce propojených a vzájemně se posilujících. Snižování poptávky
po energii představuje jeden z pěti rozměrů strategie energetické unie. Zlepšení energetické účinnosti může vést
k významnému snížení emisí skleníkových plynů. Může také prospět životnímu prostředí i zdraví, zlepšit energe
tickou bezpečnost, snížit náklady na energie pro domácnosti a podniky, pomoci zmírnit energetickou chudobu
a vést ke zvýšení zaměstnanosti a hospodářské činnosti v celé ekonomice. Opatření přispívající k většímu využívání
energeticky úsporných technologií v budovách, v průmyslu a v dopravě by mohla být cestou, jak nákladově efek
tivním způsobem pomoci členským státům v dosažení jejich cílů podle tohoto nařízení.

(1) Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace
spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).
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(10)

Vývoj a využívání udržitelných a inovačních postupů a technologií může posílit úlohu odvětví zemědělství, pokud
jde o zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, zejména snižováním emisí skleníkových plynů
a zachováváním a posilováním propadů a zásob uhlíku. V zájmu snížení uhlíkové a ekologické stopy odvětví
zemědělství při současném zachování jeho produktivity, schopnosti regenerace a vitality je důležité posílit opatření
ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a posílit financování výzkumu zaměřeného na vývoj
udržitelných a inovativních postupů a technologií, jakož i investic v tomto směru.

(11)

Odvětví zemědělství má přímý a významný dopad na biologickou rozmanitost a ekosystémy. Proto je důležité
zajistit soudržnost cílů tohoto nařízení a jiných politik a cílů Unie, jako je společná zemědělská politika, a cílů
souvisejících se strategií v oblasti biologické rozmanitosti, strategií v oblasti lesnictví a strategií pro oběhové hospo
dářství.

(12)

Z odvětví dopravy pochází téměř jedna čtvrtina emisí skleníkových plynů v Unii. Je proto důležité snižovat emise
skleníkových plynů a rizika související se závislostí na fosilních palivech v odvětví dopravy prostřednictvím
komplexního přístupu, pokud jde o prosazování snižování emisí skleníkových plynů a energetické účinnosti
v dopravě, elektrickou dopravu, změnu způsobů dopravy v případech, kdy je to udržitelnější, a udržitelné obno
vitelné zdroje energie v dopravě, a to i po roce 2020. Přechod k nízkoemisní mobilitě jakožto součásti širšího
přechodu k bezpečnému a udržitelnému nízkouhlíkovému hospodářství je možné usnadnit zavedením vhodných
podmínek a silných pobídek, jakož i dlouhodobých strategií, které mohou posílit investice.

(13)

Dopad unijních a vnitrostátních politik a opatření provádějících toto nařízení by se měl posuzovat v souladu
s povinnostmi v oblasti monitorování a vykazování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 525/2013 (1).

(14)

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, měla by metoda začleňování problematiky klimatu prováděná
v průběhu víceletého finančního rámce 2014–2020 ve vhodných případech pokračovat i po roce 2021 a měla by
být zlepšována, pokud jde o reakce na výzvy a investiční potřeby týkající se opatření v oblasti klimatu. Financování
z prostředků Unie by mělo být v souladu s cíli rámce politiky Unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
a s dlouhodobými cíli vymezenými v Pařížské dohodě, aby byla zajištěna účinnost veřejných výdajů. Komise by
měla vypracovat zprávu o dopadu financování z prostředků Unie přidělených z rozpočtu Unie nebo z jiných zdrojů
v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se emisí skleníkových plynů v odvětvích spadajících do oblasti
působnosti tohoto nařízení nebo směrnice 2003/87/ES.

(15)

Toto nařízení by mělo zahrnovat emise skleníkových plynů, které spadají do kategorií stanovených IPCC energe
tika, průmyslové procesy a použití produktů, zemědělství a odpady, jak jsou stanoveny podle nařízení (EU)
č. 525/2013, s výjimkou emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES.

(16)

Údaje aktuálně vykazované v rámci národní inventury skleníkových plynů a národních a unijních registrů nedo
stačují k tomu, aby bylo možno na úrovni členských států stanovit emise CO2 z civilního letectví na vnitrostátní
úrovni, na které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES. Při přijímání ustanovení o povinnostech vykazování by Unie
neměla na členské státy nebo malé a střední podniky klást nároky, které nejsou úměrné sledovaným cílům. Emise
CO2 z letů, na něž se nevztahuje směrnice 2003/87/ES, představují pouze velmi malou část celkových emisí
skleníkových plynů a vytvoření systému pro vykazování těchto emisí by vzhledem ke stávajícím požadavkům
na širší odvětví podle směrnice 2003/87/ES představovalo nepřiměřenou zátěž. Emise CO2 z kategorie zdroje
„1.A.3.A civilní letectví“ stanovené IPCC by se proto pro účely tohoto nařízení měly považovat za rovné nule.

(17)

Snížení emisí skleníkových plynů v každém členském státě do roku 2030 by mělo být stanoveno ve vztahu
k úrovni jeho přezkoumaných emisí skleníkových plynů v roce 2005, na něž se vztahuje toto nařízení, avšak
s vyloučením ověřených emisí skleníkových plynů ze zařízení, která byla v provozu v roce 2005 a do systému EU
ETS byla zahrnuta až po roce 2005. Roční emisní příděly pro období 2021–2030 by měly být určeny na základě
údajů předložených členskými státy, které přezkoumala Komise.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení
rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
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Přístup spočívající v každoročně závazných vnitrostátních mezních hodnotách, který byl přijat v rozhodnutí č. 406/
2009/ES, by měl zůstat v období 2021–2030 zachován. Pravidla pro stanovení ročních emisních přídělů pro
každý členský stát podle tohoto nařízení by se měla řídit stejnou metodikou jako u členských států se zápornými
mezními hodnotami podle výše uvedeného rozhodnutí, ale počátek výpočtu trajektorie by se měl nacházet na pěti
dvanáctinách vzdálenosti mezi roky 2019 a 2020, nebo v roce 2020; výpočet vychází z průměru emisí skleníko
vých plynů v období 2016–2018 a konečným bodem této trajektorie je pro každý členský stát mezní hodnota
roku 2030. Aby byl zajištěn náležitý příspěvek k cíli Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v období
2021–2030, mělo by být počáteční datum trajektorie pro každý členský stát určeno podle data, z kterého vyplyne
nižší příděl. Pro členské státy s kladnou mezní hodnotou podle rozhodnutí č. 406/2009/ES a současně se zvyšu
jícími se ročními emisními příděly v období 2017–2020, stanovenými podle rozhodnutí Komise 2013/162/EU (1)
a prováděcího rozhodnutí Komise 2013/634/EU (2), se v roce 2021 provede úprava ročních emisních přídělů, aby
se zohlednila kapacita pro zvýšené emise skleníkových plynů v uvedených letech.

Pro některé členské státy by měla být stanovena dodatečná úprava, aby se zohlednila jejich výjimečná situace
vyznačující se kladnou mezní hodnotou podle rozhodnutí č. 406/2009/ES a současně buď nejnižšími emisemi
skleníkových plynů na obyvatele podle uvedeného rozhodnutí, nebo nejnižším podílem emisí skleníkových plynů
z odvětví, na něž se nevztahuje uvedené rozhodnutí, v porovnání s jejich celkovými emisemi skleníkových plynů.
Tato dodatečná úprava by se měla vztahovat pouze na část potřebných snížení emisí skleníkových plynů v období
2021–2029, aby byly zachovány pobídky pro dodatečná snížení emisí skleníkových plynů a nebylo ovlivněno
dosahování cíle pro rok 2030, a to s přihlédnutím k využívání dalších úprav a možností flexibility stanovených
v tomto nařízení.

(19)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení tohoto nařízení týkajícího se stanovení ročních
emisních přídělů pro členské státy, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být
vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(20)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 23. a 24. října 2014 uvedla, že dostupnost
a využívání stávajících nástrojů flexibility v rámci odvětví mimo systém ETS by mělo být výrazně posíleno, aby
se zajistila nákladová efektivnost kolektivního úsilí Unie a sblížení cílů, pokud jde o emise skleníkových plynů na
obyvatele, do roku 2030. Jako prostředek ke zvýšení celkové nákladové efektivnosti souhrnného snížení emisí by
měly mít členské státy možnost si část svého ročního emisního přídělu započítat a vypůjčovat. Rovněž by měly
mít možnost převést část svého ročního emisního přídělu na jiné členské státy. Transparentnost těchto převodů by
měla být zajištěna a tyto transfery by měly být prováděny oboustranně výhodným způsobem, mimo jiné prostřed
nictvím dražby, využitím prostředníků na trhu nebo formou dvoustranných ujednání. Takový převod by mohl být
výsledkem projektu nebo programu v oblasti omezování emisí skleníkových plynů uskutečněného v prodávajícím
členském státě a financovaného přijímajícím členským státem. Kromě toho by měly mít členské státy možnost
vybízet k vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřených na projekty podle čl. 24a odst. 1
směrnice 2003/87/ES.

(21)

Měla by být vytvořena jednorázová možnost flexibility, která má usnadnit dosažení cílů členským státům, jejichž
vnitrostátní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů značně překračují jak průměr Unie, tak i jejich
potenciál k nákladově efektivnímu snížení emisí skleníkových plynů, jakož i členským státům, které v roce 2013
nepřidělily průmyslovým zařízením žádné bezplatné povolenky EU ETS. Ke splnění cíle rezervy tržní stability
stanovené rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (4) za účelem řešení strukturální nerov
nováhy mezi nabídkou a poptávkou by měly být při určování celkového počtu povolenek EU ETS v oběhu
v daném roce povolenky EU ETS započtené v rámci jednorázové možnosti flexibility považovány za povolenky
EU ETS v oběhu. Komise by ve svém prvním přezkumu podle uvedeného rozhodnutí měla zvážit, zda zachovat
toto započítávání jako povolenky EU ETS v oběhu.

(1) Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období
2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období
2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 19).
(3) 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).
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro
systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264,
9.10.2015, s. 1).
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(22)

V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 (1) jsou stanovena pravidla započítávání emisí skleníko
vých plynů a jejich pohlcování v souvislosti s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím (LULUCF).
Toto nařízení by se nemělo vztahovat na činnosti, jež spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení. Ačkoli
výsledek z hlediska životního prostředí na základě tohoto nařízení, pokud jde o úrovně dosaženého snížení emisí
skleníkových plynů, je ovlivněn zohledněním celkového množství čistých pohlcení a celkových čistých emisí ze
zalesněné půdy, odlesněné půdy, obhospodařované orné půdy, obhospodařovaných pastvin a, za určitých
podmínek, z obhospodařované lesní půdy, jakož i, pokud je to podle nařízení (EU) 2018/841 povinné, z obho
spodařovaných mokřadů, jak je stanoveno v uvedeném nařízení, měla by být tímto nařízením zavedena, pro
případ, že to bude nutné, jako dodatečná možnost pro členské státy splnit své závazky flexibilita LULUCF pro
maximální množství těchto pohlcení ve výši 280 milionů tun ekvivalentu CO2 rozdělené mezi jednotlivé členské
státy. Toto celkové množství a jeho rozdělení mezi členské státy by mělo zohlednit nižší potenciál odvětví
zemědělství a využívání půdy, pokud jde o zmírňování změny klimatu, a příslušný příspěvek tohoto odvětví
k omezování emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování. Kromě toho by dobrovolné rušení ročních emisních
přídělů podle tohoto nařízení mělo umožnit, aby bylo toto množství vzato v úvahu při posuzování dodržování
požadavků podle nařízení (EU) 2018/841 členskými státy.

(23)

Komise dne 30. listopadu 2016 předložila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie
(dále jen „návrh o správě energetické unie“), jež členským státům ukládá, aby vypracovaly integrované vnitrostátní
plány v oblasti energetiky a klimatu v rámci strategického plánování politik v oblasti energetiky a klimatu pro všech
pět klíčových rozměrů energetické unie. Podle návrhu o správě energetické unie mají vnitrostátní plány zahrnující
období 2021–2030 hrát klíčovou úlohu při plánování toho, jak členské státy dosáhnou souladu s tímto nařízením
a s nařízením (EU) 2018/841. Za tímto účelem mají členské státy určit politiky a opatření ke splnění požadavků
podle tohoto nařízení a nařízení (EU) 2018/841 s ohledem na dlouhodobý cíl, jímž je dosažení rovnováhy mezi
emisemi skleníkových plynů a jejich pohlcováním v souladu s Pařížskou dohodou. Tyto plány rovněž mají stanovit
posouzení dopadů plánovaných politik a opatření na splnění cílů. Podle návrhu o správě energetické unie by
Komise měla mít možnost se ve svých doporučeních k navrhovaným vnitrostátním plánům vyjádřit, pokud jde
o přiměřenost úrovně ambicí a následného provádění politik a opatření. Při sestavování těchto vnitrostátních plánů
by se mělo zohlednit možné využití flexibility LULUCF za účelem zajištění souladu s tímto nařízením.

(24)

Cílem Evropské agentury pro životní prostředí je podpora udržitelného rozvoje a pomoc při dosahování význam
ného a měřitelného zlepšení životního prostředí 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 ročním pracovním programem agentury.

(25)

Případné úpravy oblasti působnosti článků 11, 24, 24a a 27 směrnice 2003/87/ES by měly být promítnuty
v odpovídající úpravě maximálního množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje toto nařízení. Pokud
tedy členské státy zahrnou do svých závazků podle tohoto nařízení další emise skleníkových plynů ze zařízení, na
něž se dříve vztahovala směrnice 2003/87/ES, měly by tyto členské státy zavést dodatečné politiky a opatření
v odvětvích, na něž se vztahuje toto nařízení, s cílem tyto emise skleníkových plynů snížit.

(26)

Jako uznání předchozího úsilí, jež od roku 2013 vyvinuly členské státy s HDP na obyvatele nižším, než byl v roce
2013 průměr Unie, je vhodné stanovit omezenou zvláštní bezpečnostní rezervu odpovídající až 105 milionům tun
ekvivalentu CO2 a současně zachovat ekologickou vyváženost tohoto nařízení, jakož i pobídky pro opatření člen
ských států přesahující minimální příspěvky podle tohoto nařízení. Bezpečnostní rezerva by měla sloužit členským
státům, jejichž HDP na obyvatele nedosahovalo v roce 2013 průměru Unie, jejichž emise skleníkových plynů
v období 2013–2020 jsou nižší než jejich roční emisní příděly a jež se i přes využití dalších možností flexibility
podle tohoto nařízení potýkají s problémy při dosahování svého cíle v oblasti emisí skleníkových plynů pro rok
2030. Takto velká bezpečnostní rezerva by bez dodatečných politik pokryla značnou část odhadovaného kolek
tivního deficitu způsobilých členských států v období 2021–2030 a zároveň by byly zachovány pobídky pro další

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 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 (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU. (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
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opatření. Bezpečnostní rezerva by měla být těmto členským státům k dispozici v roce 2032 za určitých okolností
a za podmínky, že její využívání nenaruší v odvětvích, na něž se vztahuje toto nařízení, dosažení 30 % cíle Unie
v oblasti snižování emisí skleníkových plynů stanoveného pro rok 2030.

(27)

S ohledem na vývoj v rámci nařízení (EU) 2018/841 a za účelem zajištění přesného započítávání podle tohoto
nařízení, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování
Evropské unie, pokud jde o možnost používání kategorií využití půdy „obhospodařovaná lesní půda“ a „obho
spodařované mokřady“ v rámci flexibility LULUCF a pokud jde o započítávání transakcí podle tohoto nařízení,
včetně využití možností flexibility, uplatňování kontrol souladu a zajištění přesného fungování bezpečnostní
rezervy, prostřednictvím registru zřízeného podle článku 10 nařízení (EU) 2018/841 (dále jen „registr Unie“).
Informace o započítávání podle tohoto nařízení by měly být přístupné veřejnosti. Potřebná ustanovení o započí
távání transakcí by měla být obsažena v jediném nástroji spojujícím ustanovení o započítávání podle nařízení (EU)
č. 525/2013, nařízení (EU) 2018/841, tohoto nařízení a směrnice 2003/87/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů (1) ze
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci proto obdrží
Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají
automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(28)

Toto nařízení by mělo být přezkoumáno v roce 2024 a poté každých pět let s cílem posoudit jeho celkové
fungování, zejména s ohledem na nutnost zpřísnění politik a opatření Unie. V rámci tohoto přezkumu by měl
být zohledněn mimo jiné vývoj situace v členských státech a výsledky facilitativního dialogu, který se uskuteční
v roce 2018 v rámci UNFCC (dále jen „dialog Talanoa“ a globálního hodnocení podle Pařížské dohody. V rámci
přezkumu by měla být vzata v úvahu také rovnováha mezi nabídkou ročních emisních přídělů a poptávkou po
nich, aby byla zajištěna přiměřenost povinností stanovených v tomto nařízení. Kromě toho by Komise v rámci
svého pravidelného podávání zpráv podle nařízení (EU) č. 525/2013 měla do dne 31. října 2019 posoudit rovněž
výsledky dialogu Talanoa. Přezkum pro období po roce 2030 by měl být v souladu s dlouhodobými cíli a závazky
přijatými v rámci Pařížské dohody a za tímto účelem by měl odrážet průběžný pokrok.

(29)

Za účelem zajištění účinného, transparentního a nákladově efektivního vykazování a ověřování emisí skleníkových
plynů a dalších informací potřebných k posouzení pokroku s ohledem na roční emisní příděly členských států by
měly být požadavky na každoroční vykazování a hodnocení podle tohoto nařízení začleněny příslušnými články
do nařízení (EU) č. 525/2013. Uvedené nařízení by mělo rovněž zajistit, aby byl pokrok členských států při
snižování emisí skleníkových plynů hodnocen i nadále každý rok s přihlédnutím k pokroku v oblasti politik
a opatření Unie a k informacím poskytnutým členskými státy. Hodnocení by mělo každé dva roky zahrnovat
odhadovaný pokrok Unie při dosahování jejích cílů v oblasti snižování emisí a pokrok členských států při plnění
jejich povinností. Uplatňování odpočtů by však mělo být zvažováno pouze v pětiletých intervalech, aby bylo
možné vzít v potaz potenciální příspěvek plynoucí ze zalesněné půdy, odlesněné půdy, obhospodařované orné
půdy a obhospodařovaných pastvin podle nařízení (EU) 2018/841. Tímto není dotčena povinnost Komise zajistit
soulad s povinnostmi členských států vyplývajícími z tohoto nařízení ani pravomoc Komise zahájit za tímto
účelem řízení pro porušení povinnosti.

(30)

Nařízení (EU) č. 525/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(31)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž stanovit povinnosti členským státům, pokud jde o jejich minimální příspěvky
v období 2021–2030 ke splnění cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, a přispět k dosažení cílů
Pařížské dohody nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich z důvodu rozsahu
a účinků tohoto nařízení může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stano
venou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Tímto nařízením nejsou dotčeny přísnější cíle stanovené na úrovni členských států,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví povinnosti členských států, pokud jde o jejich minimální příspěvky v období 2021–2030 ke splnění
cíle Unie snížit do roku 2030 v odvětvích uvedených v článku 2 tohoto nařízení emise skleníkových plynů o 30 % oproti
úrovním z roku 2005, a přispívá k dosažení cílů Pařížské dohody. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla pro určování
ročních emisních přídělů a pro hodnocení pokroku členských států při dosahování jejich minimálních příspěvků.
Článek 2
Oblast působnosti
1.
Toto nařízení se použije na emise skleníkových plynů z kategorií zdrojů IPCC energetika, průmyslové procesy
a použití produktů, zemědělství a odpadů, jak jsou stanoveny podle nařízení (EU) č. 525/2013, s výjimkou emisí sklení
kových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES.
2.
Aniž je dotčen článek 7 a čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení, nepoužije se toto nařízení na emise skleníkových plynů
a jejich pohlcování, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/841.
3.
Pro účely tohoto nařízení se emise CO2 z kategorie zdroje „1.A.3.A civilní letectví“ stanovených IPCC považují za
rovné nule.
Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „emisemi skleníkových plynů“ emise oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4), oxidu dusného (N2O), částečně fluoro
vaných uhlovodíků (HFC), zcela fluorovaných uhlovodíků (PFC), fluoridu dusitého (NF3) a fluoridu sírového (SF6)
vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 podle nařízení (EU) č. 525/2013, které spadají do oblasti působnosti tohoto
nařízení;
2) „ročními emisními příděly“ maximální povolené emise skleníkových plynů pro každý rok v období 2021–2030
stanovené podle čl. 4 odst. 3 a článku 10;
3) „povolenkou EU ETS“ „povolenka“ ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES.
Článek 4
Roční úrovně emisí pro období 2021–2030
1.
Každý členský stát dosáhne v roce 2030 omezení svých emisí skleníkových plynů alespoň o procentní podíl
stanovený v příloze I pro daný členský stát ve vztahu k jeho úrovni emisí skleníkových plynů v roce 2005 stanovené
podle odstavce 3 tohoto článku.
2.
S výhradou možností flexibility podle článků 5, 6 a 7 tohoto nařízení a úpravy podle čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení
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 v období 2021–2029 mezní hodnotu stanovenou
prostřednictvím lineární trajektorie začínající na průměrné hodnotě jeho emisí skleníkových plynů za roky 2016, 2017
a 2018, stanovené podle odstavce 3 tohoto článku, a končící v roce 2030 na mezní hodnotě určené pro daný členský stát
v příloze I tohoto nařízení. Počátek lineární trajektorie členského státu se nachází buď na pěti dvanáctinách vzdálenosti
mezi roky 2019 a 2020, nebo v roce 2020, podle toho, která z příslušných hodnot povede k nižšímu přídělu daného
členského státu..
3.
Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví roční emisní příděly pro jednotlivé roky v období 2021–2030
vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Pro účely těchto prováděcích
aktů provede Komise komplexní přezkum posledních údajů národní inventarizace za roky 2005 a 2016 až 2018, jež
členské státy předložily podle článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013.
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V těchto prováděcích aktech se uvede pro každý členský stát hodnota emisí skleníkových plynů v roce 2005 použitá pro
stanovení ročních emisních přídělů uvedených v odstavcích 1 a 2.
4.
Tyto prováděcí akty rovněž upřesní na základě procentních podílů oznámených členskými státy podle čl. 6 odst. 3
celková množství, jež lze vzít v období 2021–2030 v úvahu pro účely dosažení souladu ze strany členských států podle
článku 9. Pokud by součet celkových množství všech členských států přesáhl společnou celkovou hodnotu ve výši 100
milionů, sníží se celková množství za každý členský stát poměrným způsobem tak, aby společná celková hodnota
překročena nebyla.
5.

Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 14.
Článek 5
Možnosti flexibility v podobě vypůjčení, započtení a převodu

1.
S ohledem na roky 2021–2025 si členský stát může pro následující rok vypůjčit množství až do výše 10 % ze
svého ročního emisního přídělu.
2.
S ohledem na roky 2026–2029 si členský stát může pro následující rok vypůjčit množství až do výše 5 % ze svého
ročního emisního přídělu.
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:
a) s ohledem na rok 2021 nadbytečnou část svého ročního emisního přídělu započítat do následujících let až do roku
2030 a
b) s ohledem na roky 2022–2029 nadbytečnou část svého ročního emisního přídělu až do výše 30 % svého ročního
emisního přídělu pro daný rok započítat do následujících let až do roku 2030.
4.
S ohledem na roky 2021–2025 může členský stát převést až 5 % svého ročního emisního přídělu na daný rok na
jiný členský stát a s ohledem na roky 2026–2030 může převést až 10 %. Přijímající členský stát může toto množství
využít za účelem dosažení souladu podle článku 9 pro daný rok nebo pro následující roky až do roku 2030.
5.
Členský stát, jehož přezkoumané emise skleníkových plynů za daný rok jsou nižší než jeho roční emisní příděl pro
daný rok, s přihlédnutím k možnostem využití flexibility podle odstavců 1 až 4 tohoto článku a článku 6, může
nadbytečnou část svého ročního emisního přídělu převést na jiné členské státy. Přijímající členský stát může toto
množství využít za účelem dosažení souladu podle článku 9 pro daný rok nebo pro následující roky až do roku 2030.
6.
Členské státy mohou využít příjmy získané převodem ročních emisních přídělů podle odstavců 4 a 5 k boji proti
změně klimatu v Unii nebo ve třetích zemích. Členské státy informují Komisi o veškerých uskutečněných aktivitách podle
tohoto odstavce.
7.
Každý převod ročních emisních přídělů podle odstavců 4 a 5 může být výsledkem projektu nebo programu v oblasti
omezování emisí skleníkových plynů uskutečněného v prodávajícím členském státě a zaplaceného přijímajícím členským
státem, pokud je vyloučeno dvojí započtení a zajištěna vysledovatelnost.
8.
Členské státy mohou využít kredity z projektů vydané podle čl. 24a odst. 1 směrnice 2003/87/ES za účelem
dosažení souladu podle článku 9 tohoto nařízení, a to bez jakéhokoli množstevního omezení a tak, aby nedošlo k dvo
jímu započtení.
Článek 6
Flexibilita pro některé členské státy po snížení počtu povolenek EU ETS
1.
Pro dosažení souladu podle tohoto nařízení může být u členských států uvedených v příloze II tohoto nařízení
omezený počet až do maximální výše 100 milionů zrušených povolenek EU ETS započten společně. Toto zrušení se
provede v rámci dražených objemů povolenek dotčeného členského státu v souladu s článkem 10 směrnice 2003/87/ES.
2.
Povolenky EU ETS započítané podle odstavce 1 tohoto článku se pro účely čl. 1 odst. 4 rozhodnutí (EU) 2015/1814
považují za povolenky EU ETS v oběhu.
Ve svém prvním přezkumu podle článku 3 uvedeného rozhodnutí Komise zváží, zda zachovat toto započítávání, jak je
uvedeno v prvním pododstavci tohoto odstavce.
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3.
Členské státy uvedené v příloze II oznámí Komisi do 31. prosince 2019 případný záměr využít pro dosažení
souladu podle článku 9 omezený počet zrušených povolenek EU ETS uvedený v odstavci 1 tohoto článku až do výše
procentního podílu stanoveného v příloze II pro každý rok období 2021–2030 pro každý dotčený členský stát.
Členské státy uvedené v příloze II mohou rozhodnout, že oznámený procentní podíl během uvedeného období sníží, a to
jednou v roce 2024 a jednou v roce 2027. V takovém případě o tomto rozhodnutí informuje dotčený členský stát Komisi
do 31. prosince 2024, respektive do 31. prosince 2027.
4.
Ústřední správce jmenovaný podle článku 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES „ústřední správce“) na žádost členského
státu zohlední pro účely dosažení souladu daného členského státu podle článku 9 tohoto nařízení objem až do výše
celkového množství stanoveného podle čl. 4 odst. 4 tohoto nařízení. Pro každý rok období 2021–2030 se pro daný
členský stát jedna desetina celkového množství povolenek EU ETS stanoveného podle čl. 4 odst. 4 tohoto nařízení zruší
v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES.
5.
Pokud členský stát v souladu s odstavcem 3 tohoto článku informoval Komisi o svém rozhodnutí snížit dříve
oznámený procentní podíl, zruší se pro tento členský stát odpovídající nižší množství povolenek EU ETS, a to pro
každý rok v období 2026–2030, respektive 2028–2030.
Článek 7
Další využití čistých pohlcení až do výše 280 milionů z LULUCF
1.
Pokud emise skleníkových plynů určitého státu překročí jeho roční emisní příděly pro daný rok, včetně jakýchkoli
ročních emisních přídělů započtených podle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, lze za účelem dosažení souladu podle článku 9
tohoto nařízení pro tento rok vzít v úvahu množství až do výše součtu celkových čistých pohlcení a celkových čistých
emisí z kategorií započítávání využití půdy, zalesněná půda, odlesněná půda, obhospodařovaná orná půda, obhospoda
řované pastviny, odlesněná půda, obhospodařovaná orná půda, obhospodařované pastviny a, na základě aktů v přenesené
pravomoci podle odstavce 2 tohoto článku, obhospodařovaná lesní půda a obhospodařované mokřady podle čl. 2 odst. 1
písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/841, za předpokladu, že:
a) kumulativní množství započtené u tohoto členského státu za všechny roky období 2021–2030 nepřekračuje maxi
mální množství celkových čistých pohlcení stanovené pro daný členský stát v příloze III tohoto nařízení;
b) toto množství překračuje požadavky vztahující se na tento členský stát podle článku 4 nařízení (EU) 2018/841;
c) tento členský stát nezískal od jiných členských států více čistých pohlcení podle nařízení (EU) 2018/841, než kolik
jich převedl;
d) tento členský stát splňuje požadavky nařízení (EU) 2018/841; a
e) tento členský stát předložil podle čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 525/2013 popis zamýšleného
využití flexibility, kterou umožňuje tento odstavec.
2.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 tohoto nařízení, kterými změní název přílohy III
tohoto nařízení, pokud jde o kategorie započítávání využití půdy, s cílem:
a) zohlednit příspěvek kategorie započítávání využití půdy obhospodařovaná lesní půda při dodržení maximálního
množství celkových pohlcení pro každý členský stát uvedeného v příloze III tohoto nařízení, přičemž akty v přenesené
pravomoci, kterými se stanoví referenční úrovně v oblasti lesnictví jsou přijímány podle čl. 8 odst. 8 nebo 9 nařízení
(EU) 2018/841; a
b) zohlednit příspěvek kategorie započítávání využití půdy obhospodařované mokřady při dodržení maximálního množ
ství celkových pohlcení pro každý členský stát uvedeného v příloze III tohoto nařízení, přičemž podle nařízení (EU)
2018/841 se od všech členských států požaduje, aby tuto kategorii započítávaly.
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Článek 8
Nápravná opatření
1.
Pokud Komise při svém každoročním posouzení podle článku 21 nařízení (EU) č. 525/2013 a po zohlednění
zamýšleného využití možností flexibility uvedených v článcích 5, 6 a 7 tohoto nařízení zjistí, že některý členský stát
nedosahuje dostatečného pokroku v plnění svých závazků podle článku 4 tohoto nařízení, předloží tento členský stát
Komisi do tří měsíců plán nápravných opatření zahrnující:
a) dodatečná opatření, která členský stát provede, aby splnil své konkrétní povinnosti podle článku 4 tohoto nařízení,
prostřednictvím vnitrostátních politik a opatření a provedení opatření Unie;
b) přesný harmonogram provedení těchto opatření, který umožní posoudit každoroční pokrok dosažený při provádění.
2.
Při posuzování všech takových plánů nápravných opatření je Komisi nápomocna Evropská agentura pro životní
prostředí v souladu se svým ročním pracovním programem.
3.
Komise může k plánům nápravných opatření předloženým podle odstavce 1 vydat stanovisko ohledně robustnosti
dotčených nápravných opatření a v takovém případě tak učiní do čtyř měsíců od jejich obdržení. Dotyčný členský stát
stanovisko Komise v co nejvyšší míře zohlední a může s ohledem na ně svůj plán nápravných opatření revidovat.
Článek 9
Kontrola souladu
1.
Pokud přezkoumané emise skleníkových plynů určitého členského státu překročí jeho roční emisní příděl za
kterýkoli rok daného období, a to i při zohlednění odstavce 2 tohoto článku a možností flexibility podle článků 5, 6
a 7, použijí se v roce 2027 a 2032 tato opatření:
a) k množství emisí skleníkových plynů členského státu na následující rok se připočte množství nadměrných emisí
skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2 vynásobené koeficientem 1,08 v souladu s opatřeními přijatými podle
článku 12; a
b) tomuto členskému státu je dočasně zakázáno převádět jakoukoli část svého ročního emisního přídělu na jiný členský
stát až do doby, než dosáhne souladu s článkem 4.
Ústřední správce provede zákaz uvedený v prvním pododstavci písm. b) tohoto článku v registru Unie.
2.
Pokud emise skleníkových plynů určitého členského státu v období 2021–2025 nebo v období 2026–2030 podle
článku 4 nařízení (EU) 2018/841 překročily pohlcení stanovené podle článku 12 uvedeného nařízení, provede ústřední
správce pro příslušné roky odpočet od ročních emisních přídělů tohoto členského státu odpovídající množství těchto
nadměrných emisí skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2.
Článek 10
Úpravy
1.

Komise upraví roční emisní příděly pro každý členský stát podle článku 4 tohoto nařízení tak, aby byly zohledněny:

a) úpravy počtu povolenek EU ETS vydaných podle článku 11 směrnice 2003/87/ES, které vyplynuly ze změny pokrytí
zdrojů podle uvedené směrnice, v souladu s rozhodnutími Komise o konečném schválení národních alokačních plánů
na období 2008–2012 přijatými podle uvedené směrnice;
b) úpravy počtu povolenek EU ETS, resp. kreditů vydaných podle článků 24 a 24a směrnice 2003/87/ES s ohledem na
snížení emisí skleníkových plynů v daném členském státě; a
c) úpravy počtu povolenek EU ETS týkajících se emisí skleníkových plynů ze zařízení vyloučených ze systému EU ETS
podle článku 27 směrnice 2003/87/ES po dobu vyloučení.
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2.
Množství uvedené v příloze IV se každému členskému státu, který je v této příloze uveden, připočte k ročnímu
emisnímu přídělu na rok 2021.
3.

Komise zveřejní číselné údaje, které z těchto úprav vyplynou.
Článek 11
Bezpečnostní rezerva

1.
V registru Unie se vytvoří bezpečnostní rezerva odpovídající množství až do výše 105 milionů tun ekvivalentu CO2
s výhradou splnění cíle Unie uvedeného v článku 1. Bezpečnostní rezerva je k dispozici navíc k možnostem flexibility
stanoveným v článcích 5, 6 a 7.
2.

Členský stát může bezpečnostní rezervu využít, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) jeho HDP na obyvatele v tržních cenách roku 2013, jak jej zveřejnil Eurostat v dubnu roku 2016, bylo nižší než
průměr EU;
b) jeho kumulativní emise skleníkových plynů za jednotlivé roky od 2013 do 2020 v odvětvích, na něž se vztahuje toto
nařízení, jsou nižší než jeho kumulativní roční emisní příděly na jednotlivé roky od 2013 do 2020; a
c) jeho emise v období 2026–2030 překročily jeho roční emisní příděly, přestože:
i) vyčerpal možnosti flexibility podle čl. 5 odst. 2 a 3,
ii) v plné míře využil čistá pohlcení podle článku 7, a to i když toto množství nedosáhlo úrovně stanovené v příloze
III, a
iii) neuskutečnil žádné převody jiným členským státům podle článku 5.
3.
Členský stát, který splnil podmínky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, z rezervy dodatečné množství až do výše
svého deficitu, aby dosáhl souladu podle článku 9. Toto množství nepřesáhne 20 % z celkového množství, kterým
překročil cíle v období 2013–2020.
Pokud výsledné společné množství určené pro všechny členské státy splňujících podmínky uvedené v odstavci 2 tohoto
článku přesáhne mezní hodnotu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, množství určené pro každý z těchto členských
států se na poměrném základě sníží.
4.
V případě zůstatku v bezpečnostní rezervě po rozdělení přídělů podle prvního pododstavce tohoto odstavce se tento
zůstatek rozdělí mezi členské státy uvedené ve zmíněném pododstavci poměrným způsobem podle jejich zbývajícího
deficitu, avšak nesmí jej přesáhnout. Toto množství může v případě každého z těchto členských států doplňovat procentní
podíl uvedený ve zmíněném pododstavci.
5.
Po dokončení přezkumu podle článku 19 nařízení (EU) č. 525/2013 za rok 2020 zveřejní Komise pro každý
členský stát uvedený v písm. a) a b) odstavce 2 tohoto článku množství odpovídající 20 % z celkového množství, kterým
překročil cíle v období 2013–2020, jak je uvedeno v prvním pododstavci odstavce 3 tohoto článku.
Článek 12
Registr
1.
Komise v souladu s článkem 13 přijme akty v přenesené pravomoci, kterými doplní toto nařízení za účelem zajištění
přesného započítávání podle tohoto nařízení prostřednictvím registru Unie, pokud jde o:
a) roční emisní příděly;
b) možnosti flexibility uplatňované podle článků 5, 6 a 7;
c) kontrolu souladu podle článku 9;
d) úpravy podle článku 10; a
e) bezpečnostní rezervu podle článku 11.
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2.
Ústřední správce provede automatickou kontrolu každé transakce v registru Unie, provedené na základě tohoto
nařízení a v případě potřeby transakce zastaví, aby zajistil, že nedojde k žádným nesrovnalostem.
3.

Informace uvedené v odst. 1 písm. a) až e) a v odstavci 2 se zpřístupní veřejnosti.
Článek 13
Výkon přenesené pravomoci

1.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 2 a v 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti
let ode dne 9. července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem
tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský
parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto
období.
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 a v 12 odst. 1 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již
platných aktů v přenesené pravomoci.
4.
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými člen
skými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze
dne 13. dubna 2016.
5.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu
Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo
pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Článek 14
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.
Článek 15
Přezkum

1.
Toto nařízení bude průběžně přezkoumáváno s přihlédnutím mimo jiné k vývoji situace v členských státech, ke
způsobu, jakým všechna odvětví hospodářství přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k vývoji na mezinárodní
úrovni a k úsilí vyvíjenému za účelem dosažení dlouhodobých cílů Pařížské dohody.
2.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců po každém globálním hodnocení podle článku 14
Pařížské dohody zprávu o fungování tohoto nařízení, včetně rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, pokud jde o roční
emisní příděly, a také o přínosu tohoto nařízení k dosažení celkového cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů k roku 2030 a jeho přínosu k dosažení cílů Pařížské dohody, a to zejména s ohledem na potřebu zavedení dalších
politik a opatření Unie za účelem nezbytných snížení emisí skleníkových plynů ze strany Unie a členských států, včetně
rámce pro období po roce 2030, a může případně předložit vhodné návrhy.
V těchto zprávách se zohlední strategie vypracované podle článku 4 nařízení (EU) č. 525/2013 s cílem přispět k vytvoření
dlouhodobé unijní strategie.
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Článek 16
Změny nařízení (EU) č. 525/2013
Nařízení (EU) č. 525/2013 se mění takto:
1) V článku 7 se odstavec 1 mění takto:
a) vkládá se nové písmeno, které zní:
„aa) počínaje rokem 2023 své antropogenní emise skleníkových plynů uvedené v článku 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (*) za rok X-2 v souladu s požadavky na vykazování podle úmluvy
UNFCCC;
___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 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 (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 156,
19.6.2018, s. 26).“;
b) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Ve svých zprávách členské státy Komisi každoročně informují o veškerých záměrech využít možnosti flexibility
podle čl. 5 odst. 4 a 5 a článku 7 nařízení (EU) 2018/842 a o použití příjmů podle čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení.
Komise tyto informace do tří měsíců poté, co je obdrží od členských států, zpřístupní výboru uvedenému
v článku 26 tohoto nařízení.“
2) V čl. 13 odst. 1 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:
„ix) počínaje rokem 2023 informace o vnitrostátních politikách a opatřeních provedených za účelem plnění jejich
povinností podle nařízení (EU) 2018/842 a informace o dalších plánovaných vnitrostátních politikách a opatře
ních k omezení emisí skleníkových plynů nad rámec jejich závazků podle uvedeného nařízení.“
3) V čl. 14 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„f) počínaje rokem 2023 celkové odhady skleníkových plynů a samostatné odhady předpokládaných emisí skleníko
vých plynů pro zdroje emisí, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/842 a směrnice 2003/87/ES.“
4. V čl. 21 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
„c) povinnosti podle článku 4 nařízení (EU) 2018/842. Při hodnocení se zohlední pokrok v oblasti politik a opatření
Unie a informace poskytnuté členskými státy. Hodnocení zahrnuje každé dva roky rovněž odhadovaný pokrok
Unie při provádění jejího vnitrostátně stanoveného příspěvku v rámci Pařížské dohody, obsahujícího závazek Unie
v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na úrovni celého hospodářství, a odhadovaný pokrok členských států
při plnění jejich povinností podle uvedeného nařízení.“.
Článek 17
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 30. května 2018.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

A. TAJANI

L. PAVLOVA

______
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PŘÍLOHA I
SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ČLENSKÝMI STÁTY PODLE ČLÁNKU 4 ODST. 1
Stav snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v roce
2030 oproti jejich úrovním z roku 2005 stanoveným podle čl. 4
odst. 3

Belgie

– 35 %

Bulharsko

–0%

Česká republika

– 14 %

Dánsko

– 39 %

Německo

– 38 %

Estonsko

– 13 %

Irsko

– 30 %

Řecko

– 16 %

Španělsko

– 26 %

Francie

– 37 %

Chorvatsko

–7%

Itálie

– 33 %

Kypr

– 24 %

Lotyšsko

–6%

Litva

–9%

Lucembursko

– 40 %

Maďarsko

–7%

Malta

– 19 %

Nizozemsko

– 36 %

Rakousko

– 36 %

Polsko

–7%

Portugalsko

– 17 %

Rumunsko

–2%

Slovinsko

– 15 %

Slovensko

– 12 %

Finsko

– 39 %

Švédsko

– 40 %

Spojené království

– 37 %
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PŘÍLOHA II
ČLENSKÉ STÁTY, KTERÉ SI MOHOU NECHAT ZAPOČÍST OMEZENÝ POČET ZRUŠENÝCH POVOLENEK EU ETS PRO ÚČELY
SOULADU PODLE ČLÁNKU 6
Maximální procentní podíl emisí skleníkových plynů v roce 2005
stanovený podle čl. 4 odst. 3

Belgie

2%

Dánsko

2%

Irsko

4%

Lucembursko

4%

Malta

2%

Nizozemsko

2%

Rakousko

2%

Finsko

2%

Švédsko

2%
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PŘÍLOHA III
CELKOVÁ ČISTÁ POHLCENÍ ZE ZALESNĚNÉ PŮDY, ODLESNĚNÉ PŮDY, OBHOSPODAŘOVANÉ ORNÉ PŮDY
A OBHOSPODAŘOVANÝCH PASTVIN, JEŽ MOHOU ČLENSKÉ STÁTY ZOHLEDNIT PRO ÚČELY SOULADU ZA OBDOBÍ
2021–2030 PODLE ČLÁNKU 7 ODST. 1 BODU A)
Maximální množství vyjádřené v milionech tun ekvivalentu CO2

Belgie

3,8

Bulharsko

4,1

Česká republika

2,6

Dánsko

14,6

Německo

22,3

Estonsko

0,9

Irsko

26,8

Řecko

6,7

Španělsko

29,1

Francie

58,2

Chorvatsko

0,9

Itálie

11,5

Kypr

0,6

Lotyšsko

3,1

Litva

6,5

Lucembursko

0,25

Maďarsko

2,1

Malta

0,03

Nizozemsko
Rakousko
Polsko

13,4
2,5
21,7

Portugalsko

5,2

Rumunsko

13,2

Slovinsko

1,3

Slovensko

1,2

Finsko

4,5

Švédsko

4,9

Spojené království

17,8

Maximálně celkem:

280
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PŘÍLOHA IV
CELKOVÁ ÚPRAVA PODLE ČL. 10 ODST. 2
Tuny ekvivalentu CO2

Bulharsko

1 602 912

Česká republika

4 440 079

Estonsko

145 944

Chorvatsko

1 148 708

Lotyšsko

1 698 061

Litva

2 165 895

Maďarsko

6 705 956

Malta

774 000

Polsko

7 456 340

Portugalsko

1 655 253

Rumunsko

10 932 743

Slovinsko

178 809

Slovensko

2 160 210
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SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843
ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz
nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (4) představuje hlavní právní nástroj při předcházení
využívání finančního systému Unie k praní peněz a financování terorismu. Uvedená směrnice, která měla být
provedena do dne 26. června 2017, stanoví efektivní a komplexní právní rámec cílící na získávání peněz nebo
majetku pro teroristické účely, který vyžaduje, aby členské státy identifikovaly rizika související s praním peněz
a financováním terorismu, porozuměly jim a zmírňovaly je.

(2)

Nedávné teroristické útoky odhalily nově se objevující trendy, zejména pokud jde o způsob, jakým teroristické
skupiny financují a provádějí své operace. Některé moderní technologické služby se stávají stále oblíbenějšími jako
alternativní finanční systémy, přičemž nespadají do oblasti působnosti práva Unie nebo se těší výjimkám z práv
ních požadavků, které již nemusí být odůvodněné. S cílem udržet krok s novými trendy je třeba přijmout další
opatření k zajištění větší transparentnosti finančních transakcí, společností a jiných právnických osob, jakož i svě
řenských fondů a právních uspořádání, která mají podobnou strukturu nebo funkci jako svěřenské fondy (dále jen
„podobná právní uspořádání“) s cílem zlepšit stávající preventivní rámec a účinněji bojovat proti financování
terorismu. Je důležité mít na paměti, že přijatá opatření by měla být přiměřená rizikům.

(3)

Organizace spojených národů (OSN), Interpol a Europol podávají zprávy o narůstajícím sbližování mezi organizo
vanou trestnou činností a terorismem. Vztah mezi organizovaným zločinem a terorismem a vazby mezi zločinec
kými a teroristickými skupinami představují pro Unii zvýšenou bezpečnostní hrozbu. Předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu je nedílnou součástí jakékoli strategie pro řešení
této hrozby.

(1) Úř. věst. C 459, 9.12.2016, s. 3.
(2) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 121.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
14. května 2018.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému
k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
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(4)

V posledních letech sice došlo k významnému pokroku při přijímání a provádění standardů Finančního akčního
výboru (FATF) a členské státy výrazněji podporují práci, kterou v oblasti transparentnosti odvádí Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj, nicméně celkovou transparentnost hospodářského a finančního prostředí v Unii
je jednoznačně třeba dále zvyšovat. Předcházení praní peněz a financování terorismu nemůže být účinné, pokud
prostředí nebude nepřátelské vůči pachatelům trestné činnosti, kteří hledají úkryt pro své finance prostřednictvím
netransparentních struktur. Integrita finančního systému Unie je závislá na transparentnosti společností a jiných
právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání. Mezi cíle této směrnice patří nejen
odhalování a vyšetřování praní peněz, ale také prevence jeho vzniku. Posílení transparentnosti by mohlo být
významným odstrašujícím momentem.

(5)

Cíle směrnice (EU) 2015/849,včetně jejích změn, by měly být v souladu s probíhající činností Unie v oblasti boje
proti terorismu a financování teroristů; proto by tyto změny měly být přijaty s náležitým ohledem na základní
právo na ochranu osobních údajů a při dodržování a uplatňování zásady proporcionality. Ve sdělení Komise
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvaném
„Evropský program pro bezpečnost“ se uvádí, že jsou zapotřebí opatření, která se účinněji a komplexně zabývají
financováním terorismu, a je zdůrazněno, že financování terorismu je umožněno pronikáním na finanční trhy.
Rovněž v závěrech ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. prosince 2015 se zdůrazňuje nutnost
přijmout urychleně další opatření proti financování terorismu ve všech oblastech.

(6)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Akční plán pro zesílení boje proti financování terorismu“
zdůrazňuje nutnost přizpůsobit se novým hrozbám a pozměnit odpovídajícím způsobem směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Opatření Unie by měla rovněž náležitě odrážet vývoj a závazky přijaté na mezinárodní úrovni. Z toho důvodu by
měly být zohledněny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2195 (2014) o hrozbách mezinárodnímu míru a bezpeč
nosti a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2199 (2015) a 2253 (2015) o hrozbách mezinárodnímu míru a bez
pečnosti vyvolaných teroristickými činy. Tyto rezoluce Rady bezpečnosti OSN se týkají vazeb mezi terorismem
a nadnárodním organizovaným zločinem, zabraňování teroristickým skupinám v přístupu k mezinárodním
finančním institucím a rozšíření rámce sankcí o tzv. Islámský stát v Iráku a Levantě.

(8)

Poskytovatelé směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem (tj. mincemi a ban
kovkami, které jsou označeny jako zákonné platidlo některé země, jakož i elektronickými penězi některé země, jež
jsou akceptovány jako prostředek směny ve vydávající zemi) a poskytovatelé virtuálních peněženek nemají v Unii
povinnost identifikovat podezřelou činnost. Teroristické skupiny by tak mohly převádět peníze do finančního
systému Unie nebo v rámci sítí virtuálních měn zatajením převodů nebo využíváním určité míry anonymity na
těchto platformách. Je proto nezbytné rozšířit oblast působnosti směrnice (EU) 2015/849 tak, aby zahrnovala
poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem a poskytovatele
virtuálních peněženek. Pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu by měly být příslušné orgány
oprávněny prostřednictvím povinných osob sledovat používání virtuálních měn. Tímto sledováním se zajistí
vyvážený a přiměřený přístup a zaručí technický pokrok a vysoká míra transparentnosti v oblasti alternativního
financování a sociálního podnikání.

(9)

Anonymita virtuálních měn umožňuje jejich potenciální zneužití pro účely trestné činnosti. Zahrnutí poskytovatelů
směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem a poskytovatelů virtuálních peně
ženek nevyřeší zcela otázku anonymity spojenou s transakcemi s virtuální měnou, jelikož velká část prostředí
virtuálních měn je i nadále anonymní, neboť uživatelé mohou provádět transakce i bez těchto poskytovatelů. Za
účelem boje proti rizikům spojeným s anonymitou by měly být vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky
oprávněny získávat informace umožňující jim propojit adresy virtuálních měn s totožností majitele virtuální
měny. Dále je třeba blíže posoudit možnost, aby se uživatelé sami dobrovolně přihlásili určeným orgánům.
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(10)

Virtuální měny by neměly být zaměňovány s elektronickými penězi ve smyslu čl. 2bodu 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/110/ES (1), ani s širším pojmem „peněžní prostředky“ ve smyslu čl. 4 bodu 25 směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (2) ani s peněžní hodnotou uchovávanou na nástrojích, pro něž
platí výjimka podle čl. 3 písm. k) a l) směrnice (EU) 2015/2366, ani s herními měnami, které lze používat výlučně
v rámci konkrétního herního prostředí. I když mohou být virtuální měny často využívány jako prostředek platby,
mohly by být použity také pro jiné účely a najít širší uplatnění, jako prostředky směny, k investičním účelům, jako
produkty pro ukládání hodnoty nebo k použití v on-line kasinech. Cílem této směrnice je postihnout všechna
možná použití virtuálních měn.

(11)

Místní měny, nazývané rovněž doplňkovými měnami, které se používají ve velmi omezených sítích, jako je město
nebo region, a mezi malým počtem uživatelů, by neměly být považovány za virtuální měny.

(12)

V případě zjištění významných nedostatků v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu třetích zemí
by měly být omezeny obchodní vztahy nebo transakce týkající se dotčených vysoce rizikových třetích zemí, dokud
nebudou uplatněna náležitá dodatečná zmírňující opatření nebo protiopatření. Při řešení těchto vysoce rizikových
případů a těchto obchodních vztahů nebo transakcí by členské státy měly vyžadovat, aby povinné osoby uplat
ňovaly opatření zesílené hloubkové kontroly klienta za účelem řízení a zmírňování těchto rizik. Každý členský stát
proto na vnitrostátní úrovni určí druh opatření zesílené hloubkové kontroly, která mají být přijata vůči vysoce
rizikovým třetím zemím. Tyto rozdílné přístupy mezi členskými státy vytvářejí slabá místa v řízení obchodních
vztahů s vysoce rizikovými třetími zeměmi označenými Komisí. Je důležité zvýšit účinnost seznamu vysoce
rizikových třetích zemí stanoveného Komisí, a to zajištěním harmonizovaného zacházení s těmito zeměmi na
úrovni Unie. Tento harmonizovaný přístup by se měl zaměřit v prvé řadě na opatření zesílené hloubkové kontroly
klienta, pokud tato opatření nejsou již požadována podle vnitrostátního práva. V souladu s mezinárodními
závazky, by měly mít členské státy možnost od povinných osob vyžadovat, aby uplatňovaly, tam kde je to
relevantní, dodatečná zmírňující opatření doplňující opatření zesílené hloubkové kontroly klienta, a to v souladu
s přístupem založeným na posouzení rizik s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem obchodních vztahů nebo
transakcí. Mezinárodní organizace a tvůrci standardů s pravomocí v oblasti předcházení praní peněz a boje proti
financování terorismu mohou požádat o uplatňování vhodných protiopatření na ochranu mezinárodního finanč
ního systému před stávajícími značnými riziky praní peněz a financování terorismu, která plynou z určitých zemí.
Členské státy by navíc s ohledem na vysoce rizikové třetí země určené Komisí měly od povinných osob vyžadovat,
aby uplatňovaly dodatečná zmírňující opatření s přihlédnutím k žádostem o protiopatření a doporučením, jako jsou
žádosti a doporučení FATF, jakož i k závazkům plynoucím z mezinárodních dohod.

(13)

Vzhledem k vyvíjející se povaze hrozeb a zranitelnosti, pokud jde o praní peněz a financování terorismu, by Unie
měla přijmout integrovaný přístup, pokud jde o soulad vnitrostátních režimů pro boj proti praní peněz a finan
cování terorismu s požadavky na úrovni Unie, přičemž se vezme v úvahu posouzení účinnosti těchto vnitrostátních
režimů. Za účelem sledování správného provedení požadavků Unie ve vnitrostátních režimech pro boj proti praní
peněz a financování terorismu, účinného uplatňování těchto požadavků a schopnosti těchto režimů dosáhnout
účinného preventivního rámce, by Komise měla své posouzení založit na vnitrostátních režimech pro boj proti
praní peněz a financování terorismu, čímž by neměla být dotčena posouzení prováděná mezinárodními organi
zacemi a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování terorismu, jako je FATF nebo
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu.

(14)

Víceúčelové předplacené karty mají legitimní využití a představují nástroj, který přispívá k sociálnímu a finančnímu
začlenění. Anonymní předplacené karty lze však snadno využít k financování teroristických útoků a logistiky. Je
proto nezbytné upřít teroristům tento způsob financování jejich operací dalším snížením limitů a maximálních
částek, při nichž nemusí povinné osoby uplatňovat určitá opatření hloubkové kontroly klienta stanovená ve

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz,
o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice
2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou
se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst.
L 337, 23.12.2015, s. 35).
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směrnici (EU) 2015/849. Zatímco se náležitě přihlíží k potřebám spotřebitelů při používání mnohoúčelových
předplacených nástrojů a nebrání se používání těchto nástrojů na podporu sociálního a finančního začlenění, je
nezbytné stávající prahové hodnoty u víceúčelových anonymních předplacených karet snížit a zjišťovat totožnost
klienta v případě platebních transakcí na dálku, u nichž výše transakce překročí 50 EUR.

(15)

Ačkoliv je používání anonymních předplacených karet vydávaných v Unii v zásadě omezeno pouze na území Unie,
u podobných karet vydaných ve třetích zemích to vždy neplatí. Je proto důležité zajistit, aby anonymní před
placené karty vydané mimo Unii bylo možno použít v Unii pouze tehdy, pokud lze mít za to, že vyhovují
požadavkům, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v právu Unie. Příslušné pravidlo je třeba přijmout
zcela v souladu se závazky Unie s ohledem na mezinárodní obchod, zejména s ustanoveními Všeobecné dohody
o obchodu službami.

(16)

Finanční zpravodajské jednotky hrají důležitou úlohu při identifikaci finančních operací teroristických sítí, zejména
těch přeshraničních, a při odhalování jejich finančních podporovatelů. Finanční zpravodajské informace mohou mít
zásadní význam pro odhalování napomáhání teroristickým trestným činům a sítím a strukturám teroristických
organizací. Vzhledem k neexistenci závazných mezinárodních standardů existují mezi finančními zpravodajskými
jednotkami významné rozdíly, pokud jde o jejich úkoly, působnost a pravomoci. Členské státy by měly usilovat
o zajištění účinnějšího a koordinovanějšího přístupu k finančnímu vyšetřování terorismu, včetně vyšetřování, jež se
týká zneužívání virtuálních měn. Nynější rozdíly by však neměly ovlivnit činnost finančních zpravodajských
jednotek, zejména jejich schopnost vypracovat preventivní analýzy na podporu všech orgánů pověřených zpravo
dajskými, vyšetřovacími a justičními činnostmi a mezinárodní spoluprací. Při výkonu těchto úkolů by finanční
zpravodajské jednotky měly mít přístup k informacím a měly by být s to vyměňovat si je bez jakýchkoli omezení,
mimo jiné prostřednictvím náležité spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Ve všech případech podezření
na trestnou činnost, a zejména v případech týkajících se financování terorismu, je třeba zajistit přímý a rychlý tok
informací bez zbytečných prodlev. Je proto nezbytné dále posílit účinnost a efektivnost finančních zpravodajských
jednotek, a to jasným stanovením pravomocí finančních zpravodajských jednotek a spolupráce mezi nimi.

(17)

Finanční zpravodajské jednotky by měly mít možnost získat od jakékoli povinné osoby veškeré nezbytné infor
mace související s jejich úkoly. Jejich volný přístup k informacím je nezbytný, aby bylo zajištěno náležité sledování
toků peněz a možnost odhalit nezákonné sítě a toky v rané fázi. Skutečnost, že finanční zpravodajské jednotky
potřebují získat další informace od povinné osoby na základě podezření z praní peněz nebo financování terorismu,
může být založena na předchozím oznámení o podezřelé transakci, které finanční zpravodajské jednotka obdržela,
ale také na jiných způsobech, jako je vlastní analýza finanční zpravodajské jednotky, zpravodajské informace
poskytnuté příslušnými orgány nebo informace, které má k dispozici jiná finanční zpravodajská jednotka. Finanční
zpravodajské jednotky by proto měly mít v rámci svých úkolů možnost získat informace od jakékoli povinné
osoby, a to i bez předchozího oznámení. To se nevztahuje na plošné žádosti o informace předložené povinným
osobám v rámci analýzy finanční zpravodajské jednotky, ale pouze na žádosti o informace založené na dostatečně
přesně stanovených podmínkách. Finanční zpravodajská jednotka by měla mít rovněž možnost získat tyto infor
mace na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky v Unii a vyměňovat si informace s dožadující finanční zpra
vodajskou jednotkou.

(18)

Úkolem finanční zpravodajské jednotky je shromažďovat a analyzovat informace, které obdrží, s cílem odhalit
vazby mezi podezřelými transakcemi a související trestnou činností za účelem předcházení a potírání praní peněz
a financování terorismu a s cílem předávat výsledky své analýzy a další informace všem příslušným orgánům,
existují-li důvody k podezření z praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování tero
rismu. Finanční zpravodajská jednotka by se neměla vyhýbat výměně ani odmítnout výměnu informací s jinou
finanční zpravodajskou jednotkou, z vlastního podnětu nebo na vyžádání, například z důvodů spojených s nedos
tatečným určením souvisejícího predikativního trestného činu, s charakteristikou vnitrostátních trestněprávních
předpisů a s rozdíly ve vymezeních souvisejících predikativních trestných činů nebo s chybějícím odkazem na
konkrétní související predikativní trestné činy. Stejně tak by v zájmu efektivity předávání údajů měly finanční
zpravodajské jednotky udělit svůj předchozí souhlas jiné finanční zpravodajské jednotce k předání informací
příslušným orgánům, a to bez ohledu na druh souvisejícího predikativního trestného činu. Podle finančních
zpravodajských jednotek způsobují těžkosti při výměně informací rozdíly ve vnitrostátních vymezeních některých
predikativních trestných činů, jako jsou například daňové trestné činy, které nejsou harmonizované právem Unie.
Tyto rozdíly, by neměly bránit vzájemné výměně a předávání těchto informací mezi příslušnými orgány ani
využívání těchto informací podle ustanovení této směrnice. Finanční zpravodajské jednotky by měly rychle,
konstruktivně a účinně zajišťovat co nejširší spektrum mezinárodní spolupráce s finančními zpravodajskými jednot
kami třetích zemí ve vztahu k praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu
v souladu s doporučeními FATF a egmontskými principy pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými
jednotkami.
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(19)

Informace obezřetnostní povahy týkající se úvěrových a finančních institucí, jako jsou informace týkající se vhod
nosti a způsobilosti ředitelů a akcionářů, mechanismů vnitřní kontroly, správy nebo dodržování souladu a řízení
rizik, jsou pro řádný dohled nad úvěrovými a finančními institucemi v rámci boje proti praní peněz a financování
terorismu často nepostradatelné. Stejně tak jsou informace o boji proti praní peněz a financování terorismu
důležité pro obezřetnostní dohled nad těmito institucemi. Z tohoto důvodu by výměně důvěrných informací
a spolupráci mezi příslušnými orgány provádějícími dohled nad úvěrovými a finančními institucemi v oblasti
boje proti praní peněz a financování terorismu a orgány provádějícími obezřetnostní dohled neměla bránit právní
nejistota, jež může být důsledkem chybějících výslovných ustanovení v této oblasti. Upřesnění právního rámce je
o to důležitější, že byly obezřetnostním dohledem v mnoha případech pověřeny orgány dohledu, které se na boj
proti praní peněz a financování terorismu nezaměřují, například Evropská centrální banka (ECB).

(20)

Opožděný přístup finančních zpravodajských jednotek a jiných příslušných orgánů k informacím o totožnosti
majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek, zejména těch anonymních, brání odhalení
převodů finančních prostředků souvisejících s terorismem. Vnitrostátní údaje umožňující identifikaci bankovních
a platebních účtů a bezpečnostních schránek náležejících jedné osobě jsou roztříštěné, nejsou proto včas dostupné
pro finanční zpravodajské jednotky a ostatní příslušné orgány. Ve všech členských státech je proto nezbytné zavést
centralizované automatizované mechanismy, jako je registr nebo systém vyhledávání dat, jako účinný způsob
získání včasného přístupu k informacím o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních
schránek, jejich zmocněných osob a jejich skutečných majitelů. Při uplatňování ustanovení týkajících se přístupu
je vhodné používat již existující mechanismy, pokud vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky mohou získat
údaje, které potřebují pro svá šetření, okamžitě a v nefiltrované podobě. Členské státy by měly zvážit možnost
vkládat do databází těchto mechanismů další informace považované za nezbytné a přiměřené pro účinnější
zmírnění rizik souvisejících s praním peněz a financováním terorismu. V souvislosti s těmito šetřeními a žádostmi
o poskytnutí souvisejících informací ze strany finančních zpravodajských jednotek a příslušných orgánů,
s výjimkou orgánů činných v trestním řízení, by měla být zachována naprostá důvěrnost informací.

(21)

S ohledem na respektování soukromí a ochrany osobních údajů by minimální údaje potřebné pro vyšetřování
v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu měly být uchovávány v centralizovaných automatizovaných
mechanismech pro bankovní a platební účty, jako je registr nebo systém vyhledávání dat. K umožnění smysluplné
identifikace skutečných majitelů by mělo být pro členské státy možné určit, jaké údaje je vhodné a přiměřené
shromažďovat s ohledem na zavedené systémy a právní tradice. Při provádění ustanovení týkajících se těchto
mechanismů by měly členské státy stanovit doby uchovávání odpovídající době uchovávání dokumentace a infor
mací získaných v rámci uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta. Pro členské státy by měla být možnost
prodloužit dobu uchovávání obecně dána ze zákona, aniž by bylo nutné vydávat individuální rozhodnutí. Tato
dodatečná doba uchovávání by neměla přesáhnout dalších pět let. Touto dobou by nemělo být dotčeno vnitro
státní právo stanovující další požadavky na uchovávání údajů a umožňující rozhodovat individuálně, je-li to třeba
pro účely trestního nebo správního řízení. Přístup k těmto mechanismům by měl být poskytován na základě
zásady „vědět jen to nejnutnější“.

(22)

Pro boj proti praní peněz nebo financování terorismu jsou nezbytné správná identifikace a ověření údajů fyzických
a právnických osob. Nejnovější technický vývoj v oblasti digitalizace transakcí a plateb umožňuje bezpečnou iden
tifikaci na dálku nebo elektronickou identifikaci. Tyto prostředky identifikace stanovené v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (1) je třeba vzít v úvahu, zejména co se týká oznámených elektronických
systémů a způsobů zajišťujících přeshraniční právní uznání, které poskytují bezpečné nástroje na vysoké úrovni
a měřítko, na jehož základě lze ověřit metody identifikace stanovené na vnitrostátní úrovni. Zohlednit lze i další
bezpečné postupy identifikace na dálku nebo elektronické identifikace, které jsou regulovány, uznány, schváleny
nebo přijaty na vnitrostátní úrovni příslušným vnitrostátním orgánem. Je-li to vhodné, mělo by být rovněž v rámci
identifikačního procesu zohledněno uznání elektronických dokumentů a služeb vytvářejících důvěru, jak jsou
uvedeny v nařízení (EU) č. 910/2014. Při uplatňování této směrnice je třeba zohledňovat zásadu technologické
neutrality.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytváře
jících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
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(23)

Za účelem identifikace politicky exponovaných osob v Unii by měly členské státy vydat seznamy konkrétních
funkcí, které jsou podle vnitrostátních právních a správních předpisů považovány za významné veřejné funkce.
Členské státy by měly požádat každou mezinárodní organizaci akreditovanou na jejich území, aby vydala a aktu
alizovala seznam významných veřejných funkcí v rámci dané mezinárodní organizace.

(24)

Postup při přezkumu stávajících klientů v současném rámci je založen na rizicích. Vzhledem k vyššímu riziku praní
peněz, financování terorismu a souvisejících predikativních trestných činů spojených s určitými zprostředkujícími
strukturami by však tento postup nemusel umožňovat včasné odhalení a posouzení rizik. Je proto důležité zajistit,
aby byly pravidelně sledovány rovněž určité jasně vymezené kategorie stávajících klientů.

(25)

Členské státy musí v současnosti zajistit, aby společnosti a jiné právnické osoby zapsané do rejstříku na jejich
území získaly a měly adekvátní, přesné a aktuální informace o svém skutečném majiteli. Potřeba přesných a aktu
álních informací o skutečném majiteli je klíčovým faktorem při sledování pachatelů trestných činů, kteří by jinak
mohli skrýt svou totožnost za korporátní strukturu. Celosvětově propojený finanční systém umožňuje skrývání
a přesuny finančních prostředků po celém světě a ti, kteří perou peníze a financují terorismus, jakož i jiní zločinci
v rostoucí míře tuto možnost využívají.

(26)

Je nutno objasnit zvláštní určující faktor, který členský stát je odpovědný za sledování a registraci informací
o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání. Kvůli rozdílům v právních systé
mech členských států nejsou určité svěřenské fondy a podobná právní uspořádání sledovány ani registrovány nikde
v Unii. Informace o skutečných majitelích svěřenských fondů a osobách v rovnocenném postavení v podobných
právních uspořádáních by měly být registrovány tam, kde jsou usazení nebo mají své bydliště. Aby bylo zajištěno
účinné sledování a registrace informací o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořá
dání, je rovněž nezbytná spolupráce mezi členskými státy. Propojení registrů členských států skutečných majitelů
svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by mělo tyto informace zpřístupnit a zároveň by mělo
zajistit, aby se zabránilo vícenásobné registraci týchž svěřenských fondů a podobných právních uspořádání v Unii.

(27)

Pravidla vztahující se na svěřenské fondy a podobná právní uspořádání v souvislosti s přístupem k informacím
o jejich skutečných majitelích by měla být srovnatelná s pravidly, která v tomto ohledu platí pro společnosti a jiné
právnické osoby. Vzhledem k široké škále typů svěřenských fondů, které v současnosti v Unii existují, a vzhledem
k ještě větší variabilitě podobných právních uspořádání, by měly rozhodnutí o tom, zda je či není svěřenský fond
nebo podobné právní uspořádání srovnatelně podobné se společnostmi a jinými právnickými osobami, přijímat
členské státy. Cílem vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato ustanovení provádí, by mělo být zabránit
užívání svěřenských fondů nebo podobných právních uspořádání k praní peněz, financování terorismu či k sou
visejícím predikativním trestným činům.

(28)

Vzhledem k různorodé povaze svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by členské státy měly být
v rámci vnitrostátního práva a v souladu s pravidly pro ochranu údajů oprávněny stanovit úroveň transparentnosti
s ohledem svěřenské fondy a podobná právní uspořádání, které nejsou srovnatelné se společnostmi a jinými
právnickými osobami. Riziko praní peněz a s ním souvisejícího financování terorismu se může lišit podle chara
kteristiky typu svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání, přičemž pochopení těchto rizik se může
v průběhu času vyvíjet, například v důsledku vnitrostátních a nadnárodních posouzení rizik. Z tohoto důvodu by
měly být členské státy oprávněny stanovit širší přístup k informacím o skutečných majitelích svěřenských fondů
a podobných právních uspořádání, pokud tento přístup představuje opatření nezbytné a přiměřené legitimnímu cíli
předcházení využívání finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorismu. Při určování úrovně
transparentnosti informací o skutečných majitelích těchto svěřenských fondů nebo podobných právních uspořádání
by členské státy měly brát náležitý ohled na ochranu základních práv jednotlivců, zejména práva na soukromí
a ochranu osobních údajů. Přístup k informacím o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních
uspořádání by měl být poskytnut každé osobě, která prokáže oprávněný zájem. Přístup by měl být poskytnut
rovněž každé osobě, která předloží písemnou žádost ve vztahu ke svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu
uspořádání, drží-li nebo vlastní-li kontrolní podíl v jakékoli společnosti nebo jiné právnické osobě zapsané do
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rejstříku mimo Unii prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví, a to i včetně akcií na majitele, nebo ji
ovládá jinými prostředky. Kritéria a podmínky poskytnutí přístupu k žádostem o informace o skutečných majitelích
svěřenských fondů a podobných právních uspořádání, by měly být dostatečně přesné a v souladu s cíli této
směrnice. Pro členské státy by mělo být možné odmítnout písemnou žádost, pokud existují přiměřené důvody
pro podezření, že tato písemná žádost není v souladu s cíli této směrnice.

(29)

Za účelem zajištění právní jistoty a rovných podmínek je nezbytné jasně stanovit, která právní uspořádání usazená
v Unii by měla být považována za podobná svěřenským fondům na základě jejich funkcí nebo struktury. Každý
členský stát by proto měl být povinen určit svěřenské fondy, uznává-li je jeho vnitrostátní právo, a podobná právní
uspořádání, které mohou být zřízeny v souladu s jeho vnitrostátním právním rámcem nebo zvyklostmi a které mají
strukturu nebo funkce podobné svěřenským fondům, například v tom, že umožňují oddělení nebo odpojení mezi
právním a skutečným majitelem aktiv. Poté by členské státy měly Komisi oznámit kategorie, charakteristiku, jména
a případně právní základ těchto svěřenských fondů a podobných právních uspořádání za účelem jejich zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie, čímž se ostatním členským státům umožní je identifikovat. Je třeba vzít v úvahu,
že svěřenské fondy a podobná právní uspořádání mohou mít napříč Unií různou právní povahu. V případech, kdy
jsou charakteristiky svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání svou strukturou nebo funkcemi
srovnatelné s charakteristikami společností a jiných právnických osob, by veřejný přístup k informacím o skuteč
ných majitelích přispěl k boji proti zneužívání svěřenských fondů a podobných právních uspořádání stejně jako
může veřejný přístup přispívat k prevenci zneužívání u společností a jiných právnických osob pro účely praní
peněz a financování terorismu.

(30)

Veřejný přístup k informacím o skutečných majitelích umožňuje rovněž, aby tyto informace byly ve větší míře
zkoumány občanskou společností, včetně tisku nebo organizací občanské společnosti, a přispívá k zachování
důvěry v integritu obchodních transakcí a finančního systému. Může přispět k boji proti zneužívání společností
a jiných právnických osob a právních uspořádání k praní peněz a financování terorismu, a to jednak tím, že
napomůže vyšetřování, a jednak z hlediska reputačních účinků, vzhledem k tomu že každý, kdo by s nimi mohl
uzavřít transakce, bude znát totožnost jejich skutečných majitelů. Usnadní rovněž včasnou a účinnou dostupnost
informací pro finanční instituce i orgány, včetně orgánů třetích zemí, které se podílejí na boji proti těmto trestným
činům. Přístup k těmto informacím by rovněž pomohl při vyšetřování praní peněz, souvisejících predikativních
trestných činů a financování terorismu.

(31)

Důvěra investorů a široké veřejnosti ve finanční trhy závisí do značné míry na existenci vhodného režimu
zveřejňování, který zajišťuje transparentnost, pokud jde o skutečné majitele a kontrolní struktury společností. To
platí zejména pro systémy správy a řízení společností, které se vyznačují koncentrovaným vlastnictvím, jak je tomu
v Unii. Velcí investoři se značnými právy, pokud jde o hlasování a peněžní toky, mohou na straně jedné podpo
rovat dlouhodobý růst a výkonnost podniku. Na straně druhé však mohou mít skuteční majitelé s kontrolním
vlivem a s velkými hlasovacími bloky pobídky k odklonu podnikových aktiv a možnost získat osobní prospěch na
úkor minoritních investorů. Případnou vyšší důvěru ve finanční trhy je třeba považovat za pozitivní vedlejší účinek,
a nikoliv za účel zvýšení transparentnosti, jímž je vytvoření prostředí méně náchylného ke zneužití k účelům praní
peněz a financování terorismu.

(32)

Důvěra investorů a široké veřejnosti ve finanční trhy závisí do značné míry na existenci vhodného režimu
zveřejňování, který zajišťuje transparentnost, pokud jde o skutečné majitele a kontrolní struktury společností
a jiných právnických osob, jakož i některých typů svěřenských fondů a podobných právních uspořádání. Členské
státy by proto měly umožnit přístup k informacím o skutečných majitelích dostatečně jasným a koordinovaným
způsobem, a to prostřednictvím stanovení jednoznačných pravidel ohledně veřejného přístupu, tak aby třetí osoby
v celé Unii byly schopny zjistit, kdo jsou skuteční majitelé společností a jiných právnických osob, jakož i některých
typů svěřenských fondů a podobných právních uspořádání.

(33)

Členské státy by proto měly umožnit přístup k informacím o skutečných majitelích společností a jiných právnic
kých osob dostatečně soudržným a koordinovaným způsobem, a to prostřednictvím centrálních registrů, v nichž
jsou obsaženy informace o skutečných majitelích, a stanovením jednoznačného pravidla pro veřejný přístup, aby
mohly třetí osoby v celé Unii zjistit, kdo jsou skuteční majitelé společností a jiných právnických osob. Je rovněž
nezbytné vytvořit soudržný právní rámec, který zajistí lepší přístup k informacím o skutečných majitelích svěřen
ských fondů a podobných právních uspořádání v okamžiku, kdy jsou v Unii registrovány. Pravidla vztahující se na
svěřenské fondy a podobná právní uspořádání v souvislosti s přístupem k informacím o jejich skutečných majitelích
by měla být srovnatelná s pravidly, která v tomto ohledu platí pro společnosti a jiné právnické osoby.

L 156/50

CS

Úřední věstník Evropské unie

19.6.2018

(34)

Ve všech případech, ať už ve vztahu ke společnostem a jiným právnickým osobám, nebo svěřenským fondům
a podobným právním uspořádáním, je třeba usilovat o náležitou rovnováhu zejména mezi obecným veřejným
zájmem ve vztahu k předcházení praní peněz a financování terorismu a základními právy subjektů údajů. Soubor
údajů, které mají být zveřejněny, by měl být omezený, měl by být stanoven jednoznačně a úplně a mělo by se
jednat o údaje obecné povahy, aby se minimalizovala případná újma způsobená skutečným majitelům. Informace,
které jsou přístupné veřejnosti, by se současně neměly významně lišit od údajů, jež jsou shromažďovány v sou
časnosti. Aby se omezilo zasahování do práva na respektování soukromého života obecně, a zejména na ochranu
soukromých údajů, měly by tyto informace souviset v zásadě s postavením skutečných majitelů společností a jiných
právnických osob a svěřenských fondů a podobných právních uspořádání a měly by se důsledně týkat oblasti
hospodářské činnosti, v níž skuteční majitelé působí. Pokud člen vrcholného vedení byl identifikován jako skutečný
majitel pouze z titulu své funkce, a nikoli na základě drženého vlastnického podílu nebo kontroly vykonávané
jinými prostředky, mělo by to být v registrech jasně uvedeno. V souvislosti s informacemi o skutečných majitelích
mohou členské státy stanovit, že v centrálních registrech má být uvedena informace o státní příslušnosti, a to
zejména u skutečných majitelů cizího původu. K usnadnění evidenčních postupů a s ohledem na skutečnost, že
naprostá většina skutečných majitelů budou státní příslušníci státu spravujícího daný centrální registr, mohou
členské státy předpokládat, že skutečný majitel je jejich státním příslušníkem, pokud není uveden opak.

(35)

Posílená veřejná kontrola přispěje k předcházení zneužívání právnických osob a právních uspořádání, včetně
vyhýbání se daňovým povinnostem. Je proto nezbytné, aby byly informace o skutečných majitelích přístupné
prostřednictvím vnitrostátních registrů a prostřednictvím systému propojení registrů po dobu alespoň pěti let
poté, co zanikly důvody registrace informací o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo podobného právního
uspořádání. Členské státy by však měly mít možnost stanovit v právních předpisech zpracovávání informací
o skutečných majitelích, včetně osobních údajů, pro jiné účely, pokud toto zpracovávání splňuje cíl veřejného
zájmu a představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s ohledem na sledovaný legitimní
cíl.

(36)

K zajištění přiměřeného a vyváženého přístupu a zaručení práva na soukromý život a ochranu osobních údajů by
měly mít členské státy možnost stanovit výjimky vztahující se na zveřejňování prostřednictvím registrů informací
o skutečných majitelích a o přístupu k těmto informacím ve výjimečných případech, pokud by tyto informace
vystavily skutečného majitele nepřiměřenému riziku podvodu, únosu, vydírání, vymáhání peněz, obtěžování, násilí
nebo zastrašování. Členské státy by rovněž měly být oprávněny požadovat registraci on-line s cílem identifikovat
jakoukoli osobu, která žádá o informace z registru, jakož i úhradu poplatku za přístup k informacím uvedeným
v registru.

(37)

Propojení mezi centrálními registry členských států obsahujícími informace o skutečných majitelích prostřednic
tvím evropské centrální platformy zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 (1) vyžaduje
koordinaci vnitrostátních systémů, které jsou po technické stránce odlišné. Proto je třeba přijmout technická
opatření a specifikace, které by měly rozdíly mezi registry zohlednit. Za účelem zajištění jednotných podmínek
k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k řešení těchto technických a pro
vozních otázek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s přezkumným postupem podle článku 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2). Zapojení členských států do fungování celého
systému by mělo být v každém případě zajištěno prostřednictvím pravidelného dialogu mezi Komisí a zástupci
členských států ohledně záležitostí týkajících se fungování systému a jeho budoucího rozvoje.

(38)

Na zpracovávání osobních údajů podle této směrnice se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (3). V důsledku toho by fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou uchovávány ve vnitrostátních registrech
jakožto informace o skutečných majitelích, o tom měly být informovány. Zpřístupněny by měly být mimoto pouze
osobní údaje, které jsou aktuální a odpovídají reálnému stavu skutečných majitelů, přičemž tito skuteční majitelé

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společ
ností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).
(2) 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).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
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by měli být informováni o svých právech podle stávajícího právního rámce Unie pro ochranu údajů, jak je
stanoven v nařízení (EU) 2016/679 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (1), a o postupech
vztahujících se na výkon těchto práv. Kromě toho, aby se zabránilo zneužívání informací uchovávaných v regi
strech a zajistila se rovnováha práv skutečných majitelů, by členské státy měly mít možnost zvážit i to, zda by
nebylo vhodné skutečnému majiteli zpřístupnit informace o žádající osobě spolu s právním základem pro její
žádost.

(39)

Pokud by hlášení nesrovnalostí ze strany finančních zpravodajských jednotek a příslušných orgánů ohrozilo
probíhající vyšetřování, měly by finanční zpravodajské jednotky nebo příslušné orgány odložit hlášení nesrovna
losti do okamžiku, kdy důvody pro její neohlášení pominou. Kromě toho by finanční zpravodajské jednotky
a příslušné orgány neměly ohlašovat jakoukoli nesrovnalost, pokud by to bylo v rozporu s kterýmkoli ustanovením
vnitrostátního práva o důvěrnosti nebo pokud by se tím dopustily informování pachatele v rozporu s právem.

(40)

Touto směrnicí není dotčena ochrana osobních údajů, které příslušné orgány zpracovávají podle směrnice (EU)
2016/680.

(41)

Přístup k informacím a vymezení oprávněného zájmu by se měly řídit právem členského státu, v němž jsou
svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání
usazeni nebo mají bydliště. Pokud svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v rovnocenném postavení
v podobném právním uspořádání nejsou usazeni nebo nemají bydliště v žádném členském státě, měly by se přístup
k informacím a vymezení oprávněného zájmu řídit právem členského státu, v jehož registru se nachází informace
o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání v souladu s ustanoveními této
směrnice.

(42)

Členské státy by měly vymezit oprávněný zájem, a to jak ve formě obecného pojetí, tak jako kritérium pro přístup
k informacím o skutečných majitelích v jejich vnitrostátním právu. Tato vymezení by zejména neměla omezovat
pojem oprávněného zájmu na případy probíhajícího správního nebo soudního řízení, a měla by umožnit případné
zohlednění preventivní činnosti v oblasti boje proti praní peněz, financování terorismu a souvisejícím predika
tivním trestným činům, kterou vykonávají nevládní organizace a investigativní novináři. Po propojení vnitrostát
ních registrů skutečných majitelů by se vnitrostátní i přeshraniční přístup k registrům všech členských států měl
umožňovat na základě vymezení oprávněného zájmu stanoveného v členském státě, v jehož registru se nachází
informace o skutečných majitelích svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání v souladu s ustano
veními této směrnice, a to na základě rozhodnutí přijatého příslušnými orgány uvedeného členského státu. Pokud
jde o vnitrostátní registry skutečných majitelů, pro členské státy by mělo být rovněž možné zřídit mechanismy pro
odvolání proti rozhodnutím o poskytnutí nebo zamítnutí přístupu k informacím o skutečných majitelích. V zájmu
zajištění soudržné a účinné registrace a výměny informací by členské státy měly zajistit, aby jejich orgán pověřený
zřízením registru pro informace o skutečném vlastnictví svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání
podobných svěřenským fondům spolupracoval se svými protějšky v ostatních členských státech a vyměňoval si
informace o svěřenských fondech a podobných právních uspořádáních, které se řídí právem jednoho členského
státu, přičemž jsou spravovány v jiném členském státě.

(43)

Přeshraniční korespondenční vztahy s respondenční institucí ze třetí země charakterizuje to, že se jedná o záležitost
průběžnou a repetitivní. Členské státy by proto, pokud vyžadují přijetí opatření zesílené hloubkové kontroly v této
konkrétní souvislosti, měly vzít v úvahu, že korespondenční vztahy nezahrnují jednorázové transakce ani pouhou
výměnu kapacit pro zasílání zpráv. Navíc vzhledem k tomu, že ne všechny přeshraniční korespondenční bankovní
služby představují stejnou míru rizika praní peněz a financování terorismu, může být intenzita opatření stanove
ných touto směrnicí určena na základě uplatňování zásad přístupu založeném na posouzení rizik, aniž by se
předjímala míra rizika praní peněz a financování terorismu, kterou daná respondenční finanční instituce před
stavuje.

(44)

Je důležité zajistit, aby byla pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu povinnými osobami správně
uplatňována. V této souvislosti by členské státy měly posílit úlohu orgánů veřejné moci, které působí jako příslušné
orgány se stanovenou odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, včetně finančních
zpravodajských jednotek, orgánů, které vykonávají funkci v oblasti vyšetřování nebo trestního stíhání praní peněz,

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů,
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
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souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a sledování a zajišťování nebo zmrazování
a konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti, orgánů přijímajících oznámení o přeshraniční přepravě
oběživa a převoditelných nástrojů na doručitele a orgánů s povinnostmi v oblasti dohledu nebo monitorování,
které mají zajistit plnění požadavků ze strany povinných osob. Členské státy by měly posílit úlohu příslušných
orgánů, včetně protikorupčních a daňových orgánů.
(45)

Členské státy by měly zajistit účinný a nestranný dohled nad všemi povinnými osobami, přednostně ze strany
veřejných orgánů prostřednictvím samostatného a nezávislého vnitrostátního regulačního orgánu nebo orgánu
dohledu.

(46)

Pachatelé trestných činů přesouvají výnosy z nezákonné činnosti prostřednictví řady finančních zprostředkovatelů,
aby se vyhnuli odhalení. Je proto důležité povolit úvěrovým a finančním institucím vyměňovat si informace nejen
mezi členy skupiny, ale také s dalšími úvěrovými a finančními institucemi, a to s náležitým ohledem na pravidla
pro ochranu údajů stanovená ve vnitrostátním právu.

(47)

Příslušné orgány dohlížející na povinné osoby pro účely zajištění souladu s touto směrnicí by měly mít možnost
spolupracovat a vyměňovat si důvěrné informace bez ohledu na svou povahu či postavení. Z tohoto důvodu by
měly mít příslušné orgány odpovídající právní základ pro výměnu důvěrných informací a spolupráci příslušných
orgánů dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a orgánů provádějících obezřetnostní dohled by
neměla neúmyslně bránit právní nejistota, jež může být důsledkem chybějících výslovných ustanovení v této
oblasti. Dohled nad skutečným uplatňováním politiky skupiny v oblasti boje proti praní peněz a financování
terorismu by měl probíhat v souladu se zásadami konsolidovaného dohledu, jak jsou stanoveny v příslušných
evropských odvětvových právních předpisech.

(48)

Výměna informací a poskytování pomoci mezi příslušnými orgány členských států jsou pro účely této směrnice
nezbytné. Členské státy by proto neměly tuto výměnu informací ani vzájemnou pomoc zakazovat ani je jakkoli
nepřiměřeně nebo nepatřičně podmiňovat.

(49)

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011
o informativních dokumentech (1) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých
k provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými
ustanoveními směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých k provedení směrnice ve vnitro
státním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(50)

Jelikož cíle této směrnice, totiž ochrany finančního systému prostřednictvím předcházení, odhalování a vyšetřování
praní peněz a financování terorismu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, neboť jednotlivá opatření
přijatá členskými státy na ochranu jejich finančních systémů by mohla být neslučitelná s fungováním vnitřního
trhu a se zásadami právního státu a veřejné politiky Unie, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků může být lépe
dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(51)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie (dále jen
„Listina“) zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), právo na ochranu
osobních údajů (článek 8 Listiny) a svobodu podnikání (článek 16 Listiny).

(52)

Při vypracování zprávy hodnotící provádění této směrnice by Komise měla věnovat náležitou pozornost tomu, aby
byla respektována základní práva a zásady uznané v Listině.

(53)

Vzhledem k nutnosti zavést urychleně opatření přijatá za účelem posílení režimu Unie stanoveného pro před
cházení praní peněz a financování terorismu a vzhledem k závazkům členských států přikročit rychle k provedení
směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu, přičemž změny směrnice (EU) 2015/849 by měly být provedeny
do 10. ledna 2020. Členské státy by měly zřídit registry skutečných majitelů v případě společností a jiných
právnických osob do 10. ledna 2020, a v případě svěřenských fondů a podobných právních uspořádání do
10. března 2020. Centrální registry by měly být propojeny prostřednictvím evropské centrální platformy do
10. března 2021. Členské státy by měly zavést centralizované automatizované mechanismy umožňující včasnou
identifikaci majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek do 10. září 2020.

(1) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
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(54)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 (1) a vydal stanovisko dne 2. února 2017 (2).

(55)

Směrnice (EU) 2015/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změny směrnice (EU) 2015/849
Směrnice (EU) 2015/849 se mění takto:
1) V čl. 2 odst. 1 se bod 3 mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) auditory, externí účetní a daňové poradce a jakékoli jiné osoby, které se zaváží poskytovat hmotnou pomoc,
podporu či poradenství v daňových záležitostech jako hlavní předmět obchodní či profesní činnosti, a to buď
přímo, či prostřednictvím jiných osob, s nimiž je uvedená jiná osoba spojená;“;
b) písmeno d) se nahrazuje tímto:
„d) realitní makléře, a to i tehdy, pokud jednají jako zprostředkovatelé při pronájmu nemovitosti, avšak pouze ve
spojení s transakcemi, u nichž výše měsíčního nájmu dosáhne výše 10 000 EUR nebo více;“;
c) doplňují se nová písmena, která znějí:
„g) poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem;
h) poskytovatele virtuálních peněženek;
i)

osoby obchodující či jednající jako zprostředkovatelé při obchodování s uměleckými díly v případě, že
hodnota transakce či souvisejících transakcí dosáhne výše 10 000 EUR nebo více, a to i tehdy, pokud je
tato činnost vykonávána uměleckými galeriemi a aukčními síněmi;

j)

osoby, které skladují, obchodují či jednají jako zprostředkovatelé v rámci obchodu s uměleckými díly, pokud
se tak děje v tzv. svobodných přístavech a v případě, že hodnota transakce či souvisejících transakcí dosáhne
výše 10 000 EUR nebo více.“

2) Článek 3 se mění takto:
a) bod 4 se mění takto:
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) teroristické trestné činy, trestné činy spojené s teroristickou skupinou a trestné činy spojené s teroristickými
činnostmi uvedené v hlavách II a III směrnice (EU) 2017/541 (*);
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu,
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).“;
ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) činnosti zločinných spolčení ve smyslu čl. 1 bodu 1 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV (*);
___________
(*) Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti
(Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).“;
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(2) Úř. věst. C 85, 18.3.2017, s. 3.
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b) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) v případě svěřenských fondů všechny následující osoby:
i) zakladatele;
ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce;
iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou svěřenského fondu, existují-li;
iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní fyzické osoby, které mají prospěch z právního
uspořádání nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním zájmu je právní uspořádání nebo
právnická osoba založena nebo provozována;
v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem
prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo jinými prostředky.“;
c) bod 16 se nahrazuje tímto:
„16) „elektronickými penězi“ elektronické peníze ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 2009/110/ES, avšak s vylou
čením peněžní hodnoty uvedené v čl. 1 odst. 4 a 5 zmíněné směrnice;“;
d) doplňují se nové body, které znějí:
„18) „virtuálními měnami“ digitální reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována centrální bankou ani
orgánem veřejné moci, není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či
peněz, je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána jako prostředek směny a může být elektro
nicky převáděna, uchovávána a obchodována;
19) „poskytovatelem virtuální peněženky“ subjekt poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat jménem klientů
soukromé šifrovací klíče za účelem držení, uchovávání a převodu virtuálních měn.“
3) Článek 6 se mění takto:
a) v odstavci 2 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
„b) rizika související s každým příslušným odvětvím včetně odhadů předpokládané peněžní hodnoty praní peněz
u každého příslušného odvětví poskytnutých Eurostatem, jsou-li k dispozici;
c) nejrozšířenější prostředky, které pachatelé trestných činů využívají k praní výnosů z nezákonné činnosti,
včetně prostředků používaných zejména v transakcích mezi členskými státy a třetími zeměmi, jsou-li k dispo
zici, a to bez ohledu na identifikaci této třetí země jako vysoce rizikové třetí země podle čl. 9 odst. 2.“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Komise zprávu uvedenou v odstavci 1 zpřístupní členským státům a povinným osobám, aby jim pomohla
identifikovat, chápat, řídit a zmírňovat riziko praní peněz a financování terorismu a aby umožnila dalším zúčast
něným stranám, včetně vnitrostátních zákonodárců, Evropského parlamentu, evropských orgánů dohledu a zás
tupců finančních zpravodajských jednotek, rizikům lépe porozumět. Zpráva bude zveřejněna nejpozději šest
měsíců poté, co bude dána k dispozici členským státům, avšak bez těch částí zprávy, které obsahují utajené
informace.“
4) Článek 7 se mění takto:
a) v odstavci 4 se doplňují nová písmena, která znějí:
„f) sdělí institucionální strukturu a obecné postupy svého režimu pro boj proti praní peněz a financování tero
rismu, zahrnující mimo jiné i finanční zpravodajskou jednotku, daňové orgány a státní zástupce, jakož i při
dělené lidské a finanční zdroje, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto informace k dispozici;
g) podá zprávu o úsilí členského státu a zdrojích (lidských i rozpočtových) vyčleněných na boj proti praní peněz
a financování terorismu.“;

19.6.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/55

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Členské státy poskytnou výsledky svých posouzení rizik, včetně jejich aktualizovaných verzí Komisi,
evropským orgánům dohledu a ostatním členským státům. Ostatní členské státy mohou členskému státu, který
provádí posouzení rizik, případně poskytnout další relevantní informace. Shrnutí posouzení rizik je veřejně
přístupné. Toto shrnutí nesmí obsahovat utajované informace.“
5) Článek 9 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 64, kterými iden
tifikuje vysoce rizikové třetí země, přičemž zohlední strategické nedostatky, zejména v těchto oblastech:
a) právní a institucionální rámec dané třetí země pro boj proti praní peněz a financování terorismu, především:
i) považování praní peněz a financování terorismu za trestný čin;
ii) opatření týkající se hloubkové kontroly klienta;
iii) požadavky týkající se vedení záznamů;
iv) požadavky na oznamování podezřelých transakcí;
v) dostupnost přesných a včasných informací o skutečných majitelích právnických osob a právních uspořá
dání pro příslušné orgány;
b) pravomoci a postupy příslušných orgánů třetí země pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu,
včetně náležitě účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, jakož i postupy třetí země při spolupráci
a výměně informací s příslušnými orgány členských států;
c) účinnost režimu třetí země pro boj proti praní peněz a financování terorismu při řešení rizik v této oblasti.“;
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Komise při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2 zohlední příslušná hodnocení,
posouzení nebo zprávy, které vypracovaly mezinárodní organizace a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní
peněz a boje proti financování terorismu.“
6) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy zakáží svým úvěrovým institucím a finančním institucím vedení anonymních účtů, anonymních
vkladních knížek nebo anonymních bezpečnostních schránek. Členské státy v každém případě vyžadují, aby byli
majitelé existujících anonymních účtů, anonymních vkladních knížek nebo anonymních bezpečnostních schránek
a příjemci výnosů z nich podrobeni opatřením hloubkové kontroly klienta nejpozději do 10. ledna 2019 a v každém
případě nejpozději před jakýmkoli použitím těchto účtů, vkladních knížek nebo bezpečnostních schránek.“
7) Článek 12 se mění takto:
a) odstavec 1 se mění takto:
i) v prvním pododstavci se písmena a) a b) nahrazují tímto:
„a) platební prostředek není dobíjecí nebo má stanoven měsíční limit pro platební transakce nejvýše 150 EUR,
jejž lze čerpat jen v tomto členském státě;
b) maximální částka uchovávaná elektronicky nepřekračuje 150 EUR;“;
ii) druhý pododstavec se zrušuje;
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b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zajistí, aby se odchylka stanovená v odstavci 1 tohoto článku nevztahovala na zpětnou
výměnu peněžní hodnoty elektronických peněz za hotovost nebo na výběr hotovosti z takové peněžní hodnoty,
je-li vyměňovaná částka vyšší než 50 EUR, nebo v případě platební transakce na dálku ve smyslu čl. 4 bodu 6
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*), pokud výše zaplacené částky přesáhne 50 EUR za
transakci.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na
vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU)
č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;
c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3.
Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce působící jako akceptanti akceptovaly platby uskuteč
něné s anonymními předplacenými kartami vydanými ve třetích zemích pouze tehdy, pokud tyto karty splňují
požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v odstavcích 1 a 2.
Členské státy se mohou rozhodnout nepřijímat na svém území platby provedené pomocí anonymních před
placených karet.“;
8) V článku 13 se odstavec 1 mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) zjištění a ověření totožnosti klienta na základě dokumentů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého
a nezávislého zdroje, případně včetně elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb vytvářejících
důvěru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*) či jakéhokoli jiného bezpečného
postupu identifikace na dálku nebo elektronické identifikace, regulovaného, uznaného, schváleného nebo
přijatého příslušnými vnitrostátními orgány;
___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifi
kaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).“;
b) na konec písmene b) se doplňuje nová věta, která zní:
„Pokud se zjistí, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení ve smyslu čl. 3 bodu 6 písm. a) podbodu
ii), přijmou povinné osoby nutná přiměřená opatření k ověření totožnosti fyzické osoby, která zastává pozici ve
vrcholném vedení, a povedou záznamy o učiněných krocích i o vzniklých obtížích během procesu ověřování.“
9) Článek 14 se mění takto:
a) v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:
„Při navazování nového obchodního vztahu se společností, jinou právnickou osobou, svěřenským fondem či
právním uspořádáním s podobnou strukturou nebo funkcemi jako svěřenské fondy (dále jen „podobná právní
uspořádání“), které podléhají registraci informací o skutečných majitelích podle článku 30 nebo 31, musí povinné
osoby získat osvědčení o registraci či výpis z registru.“;
b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Členské státy od povinných osob vyžadují, aby uplatňovaly opatření hloubkové kontroly klienta nejen na
všechny nové klienty, ale také ve vhodných okamžicích na stávající klienty při zohlednění míry rizika, včetně
okamžiků, kdy se mění relevantní okolnosti klienta, nebo v případě, má-li povinná osoba v průběhu příslušného
kalendářního roku zákonnou povinnost kontaktovat klienta za účelem přezkumu relevantních informací týkají
cích se skutečných majitelů či pokud takovou povinnost povinná osoba měla podle směrnice Rady
2011/16/EU (*).
___________
(*) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice
77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).“
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10) Článek 18 se mění takto:
a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„V případech uvedených v článcích 18a až 24 a v jiných případech spojených s vyšším rizikem, které určí členské
státy nebo povinné osoby, členské státy vyžadují, aby povinné osoby uplatňovaly opatření zesílené hloubkové
kontroly klienta s cílem odpovídajícím způsobem řídit a zmírnit uvedená rizika.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy od povinných osob vyžadují, aby v rámci rozumných předpokladů zkoumaly pozadí a účel
všech transakcí, které splňují alespoň některou z následujících podmínek:
i) jedná se o složité transakce;
ii) jedná se o neobvykle velké transakce;
iii) transakce jsou prováděny neobvyklým způsobem;
iv) transakce nemají zjevný ekonomický nebo zákonný účel.
Povinné osoby musí zejména zvýšit míru a zpřesnit povahu sledování obchodního vztahu s cílem určit, zda se
tyto transakce nebo činnosti zdají podezřelé.“
11) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
1.
Co se týká obchodních vztahů či transakcí souvisejících s vysoce rizikovými třetími zeměmi identifikovanými
podle čl. 9 odst. 2, členské státy vyžadují od povinných osob, aby uplatňovaly níže uvedená opatření zesílené
hloubkové kontroly klienta:
a) získání dalších informací o klientovi a o skutečném majiteli či skutečných majitelích;
b) získání dalších informací o zamýšlené povaze obchodního vztahu;
c) získání informací o zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a skutečného majitele či skutečných
majitelů;
d) získání informací o důvodech zamýšlených nebo uskutečněných transakcí;
e) získání souhlasu od vrcholného vedení ohledně navázání nebo pokračování v obchodním vztahu;
f) zesílené sledování obchodního vztahu zvýšením počtu a častějším prováděním kontrol a výběrem vzorku tran
sakcí, které vyžadují bližší posouzení.
Členské státy mohou od povinných osob případně vyžadovat, aby zajistily, že první platba bude provedena prostřed
nictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce, na kterou se vztahují požadavky hloubkové kontroly
klienta, jež nejsou slabší, než požadavky stanovené v této směrnici.
2.
Kromě opatření uvedených v odstavci 1 a v souladu s mezinárodními závazky Unie členské státy od povinných
osob vyžadují, aby v příslušných případech uplatňovaly na obchodní vztahy či transakce související s vysoce riziko
vými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 odst. 2 jedno či více dodatečných zmírňujících opatření. Uvedená
opatření spočívají v jednom nebo několika z těchto opatření:
a) v uplatnění dalších prvků zesílené hloubkové kontroly;
b) v zavedení zesílených mechanismů oznamování nebo systematického oznamování finančních transakcí;
c) v omezení obchodních vztahů nebo transakcí s fyzickými nebo právnickými osobami ze třetích zemí identifiko
vaných jako vysoce rizikové země podle čl. 9 odst. 2.
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3.
Kromě opatření uvedených v odstavci 1 členské státy uplatňují v příslušných případech a v souladu s meziná
rodními závazky Unie na vysoce rizikové třetí země identifikované podle čl. 9 odst. 2 jedno či více z těchto opatření:
a) odmítnutí zřízení dceřiných podniků nebo poboček či zastoupení povinných osob z dotčené země nebo jiné
zohlednění skutečnosti, že příslušná povinná osoba pochází ze země, která nemá adekvátní režimy pro boj proti
praní peněz a financování terorismu;
b) zákaz zřízení poboček nebo zastoupení povinných osob v dotčené zemi nebo jiné zohlednění skutečnosti, že se
příslušná pobočka nebo zastoupení bude nacházet v zemi, která nemá adekvátní režimy pro boj proti praní peněz
a financování terorismu;
c) vyžadování většího dohledového šetření nebo přísnější požadavky na externí audit u poboček a dceřiných podniků
povinných osob nacházející se v dotčené zemi;
d) vyžadování přísnějších požadavků na externí audit u finančních skupin s ohledem na jejich pobočky a dceřiné
podniky nacházející se v dotčené zemi;
e) požadavek, aby úvěrové a finanční instituce přezkoumaly a pozměnily nebo v případě potřeby ukončily kore
spondenční vztahy s respondenčními institucemi v dotčené zemi.
4.
Při přijetí nebo uplatňování opatření stanovených v odstavci 2 a 3, pokud jde o rizika, jež jednotlivé třetí země
představují, členské státy podle potřeby zohlední příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy, které vypracovaly
mezinárodní organizace a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování terorismu.
5.

Před přijetím nebo uplatňováním opatření stanovených v odstavcích 2 a 3 vyrozumí členské státy Komisi.“

12) V článku 19 se návětí nahrazuje tímto:
„Pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy zahrnující provádění plateb s určitou respondenční institucí ze třetí
země, členské státy kromě opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovených v článku 13 od svých úvěro
vých institucí a finančních institucí vyžadují, aby při vstupování do obchodních vztahů:“.
13) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 20a
1.
Každý členský stát vydá a aktualizuje seznam uvádějící konkrétní funkce, které jsou podle vnitrostátních
právních a správních předpisů považovány za významné veřejné funkce ve smyslu čl. 3 bodu 9. Členské státy
požádají mezinárodní organizace akreditované na jejich území, aby pro účely čl. 3 bodu 9 vydaly a aktualizovaly
seznam významných veřejných funkcí v těchto mezinárodních organizacích. Uvedené seznamy se zašlou Komisi
a mohou být zveřejněny.
2.
Komise sestaví a aktualizuje seznam přesných funkcí, které jsou považovány za významné veřejné funkce na
úrovni orgánů a institucí Unie. Tento seznam rovněž zahrnuje všechny funkce, které mohou být svěřeny zástupcům
třetích zemí a mezinárodních orgánů akreditovaných na úrovni Unie.
3.
Komise na základě seznamů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vypracuje pro účely čl. 3 bodu 9
jednotný seznam všech významných veřejných funkcí. Tento jednotný seznam se zveřejní.
4.
S funkcemi na seznamu uvedeném v odstavci 3 tohoto článku se nakládá v souladu s podmínkami stanovenými
v čl. 41 odst. 2.“
14) V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zajistí, aby povinné osoby, na které se klient obrátí, podnikly náležité kroky k zajištění toho, aby
třetí osoby na vyžádání neprodleně poskytly příslušné kopie údajů o zjišťování a ověřování totožnosti, případně
včetně údajů získaných pomocí elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb vytvářejících důvěru podle
nařízení (EU) č. 910/2014 nebo jakéhokoli jiného bezpečného postupu identifikace na dálku nebo elektronické
identifikace, regulovaného, uznaného, schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními orgány.“

CS

19.6.2018

Úřední věstník Evropské unie

L 156/59

15) Článek 30 se mění takto:
a) odstavec 1 se mění takto:
i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„Členské státy zajistí, aby společnosti a jiné právnické osoby zapsané v rejstříku na jejich území měly povinnost
získat a mít adekvátní, přesné a aktuální informace o svém skutečném majiteli, včetně podrobností o účasti
skutečného majitele. Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku podléhala účinným, přiměřeným a odra
zujícím opatřením nebo sankcím.“;
ii) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Členské státy vyžadují, aby skuteční majitelé společností nebo jiných právnických osob, mimo jiné prostřed
nictvím akcií, hlasovacích práv, vlastnického podílu, akcií na majitele či kontroly prováděné jinými prostředky,
poskytly těmto subjektům veškeré informace potřebné k tomu, aby společnost nebo jiná právnická osoba
splnila požadavky podle prvního pododstavce.“;
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly
adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují poža
davek, aby povinné osoby a případně i příslušné orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude zbytečně
zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích
dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici. V případě
oznámených nesrovnalostí členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému řešení těchto
nesrovnalostí a aby byla případně mezitím do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“;
c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.

Členské státy zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly vždy k dispozici:

a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám, a to bez omezení;
b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta v souladu s kapitolou II.
c) jakékoli osobě z široké veřejnosti.
Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození,
zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele.
Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátním právem zpřístupnit další informace umožňující
zjištění totožnosti skutečného majitele. Uvedené další informace zahrnují alespoň datum narození či kontaktní
údaje v souladu s pravidly pro ochranu údajů.“;
d) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a.
Členské státy se mohou rozhodnout, že informace uchovávané ve svých vnitrostátních registrech uvede
ných v odstavci 3 zpřístupní pod podmínkou registrace on-line a zaplacení poplatku, který nesmí být vyšší než
administrativní náklady na zpřístupnění těchto informací, včetně nákladů na správu a rozvoj registru.“;
e) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky měly včasný a neomezený
přístup ke všem informacím uchovávaným v centrálním registru uvedeném v odstavci 3 bez nutnosti upozornit
dotčený subjekt. Členské státy umožní rovněž včasný přístup pro povinné osoby při přijímání opatření hloubkové
kontroly klienta v souladu s kapitolou II.
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Příslušnými orgány, jimž je udělen přístup do centrálního registru uvedeného v odstavci 3, jsou orgány veřejné
moci se stanovenou odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, jakož i daňové úřady,
orgány dohledu nad povinnými osobami a orgány, které vyšetřují nebo trestně stíhají praní peněz, související
predikativní trestné činy a financování terorismu, sledují a zajištují nebo zmrazují a odnímají majetek pocházející
z trestné činnosti.“;
f) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky byly schopny informace
uvedené v odstavcích 1 a 3 poskytovat příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám jiných člen
ských států včas a bezplatně.“;
g) odstavce 9 a 10 se nahrazují tímto:
„9.
Za výjimečných okolností stanovených vnitrostátním právem mohou členské státy v případě, že by přístup
uvedený v odst. 5 prvním pododstavci písm. b) a c) vystavil skutečného majitele nepřiměřenému riziku, riziku
podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování nebo pokud je skutečným majitelem nezletilá nebo
jinak právně nezpůsobilá osoba, stanovit na základě individuálního posouzení případu výjimku z takovéhoto
přístupu ke všem nebo některým informacím o skutečném majiteli. Členské státy zajistí, aby byly tyto výjimky
uděleny na základě podrobného hodnocení výjimečné povahy daných okolností. Právo na správní přezkum
rozhodnutí o výjimce a na účinnou soudní ochranu je zaručeno. Členský stát, který udělil výjimky, zveřejní
roční statistické údaje o počtu udělených výjimek a uvedených důvodech a předloží tyto údaje Komisi.
Výjimky udělené podle prvního pododstavce tohoto odstavce se nevztahují na úvěrové instituce a finanční
instituce a na ty povinné osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. b), které jsou veřejnými činiteli.
10.
Členské státy zajistí, aby centrální registry uvedené v odstavci 3 tohoto článku byly propojeny prostřednic
tvím evropské centrální platformy zřízené podle čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1132 (*). Napojení centrálních registrů členských států na platformu je zajištěno podle technických speci
fikací a postupů stanovených v prováděcích aktech, které Komise přijala podle článku 24 směrnice (EU)
2017/1132 a podle článku 31a této směrnice.
Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly přístupné prostřednictvím systému
propojení rejstříků zřízeného podle čl. 22 odst. 1 směrnice (EU) 2017/1132 v souladu s vnitrostátními právními
předpisy členských států, kterými se provádí odstavce 5, 5a a 6 tohoto článku.
Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních rejstříků a systému propojení regi
strů po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla společnost nebo jiná právnická osoba
z registru vymazána. Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem zavedení různých
typů přístupu v souladu s tímto článkem.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech
práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).“

16) Článek 31 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy zajistí, aby se tento článek použil na svěřenské fondy a ostatní druhy právních uspořádání,
jako je například fiducie, určité druhy Treuhandu či fideicomisu, pokud se svou strukturou nebo funkcemi
podobají svěřenským fondům. Členské státy určí kritéria pro určení toho, zda mají právní uspořádání strukturu
nebo funkce podobné svěřenským fondům s ohledem na taková právní uspořádání řídící se jejich právním řádem.
Každý členský stát vyžaduje, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu spravovaného
v daném členském státě získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném majiteli, pokud jde
o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti:
a) zakladatele nebo zakladatelů;
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b) svěřenského správce nebo svěřenských správců;
c) osoby nebo osob vykonávajících dohled nad správou svěřenského fondu, existují-li;
d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených;
e) kterékoli další fyzické osoby, která vykonává faktickou kontrolu nad svěřenským fondem.
Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením nebo
sankcím.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zajistí, aby svěřenští správci nebo osoby v rovnocenném postavení v podobných právních
uspořádáních uvedených v odstavci 1 tohoto článku, o svém postavení informovali povinné osoby a aby jim včas
poskytli informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud v postavení svěřenského správce nebo osoby
v rovnocenném postavení v podobných právních uspořádáních navazují obchodní vztah nebo provádějí příleži
tostnou transakci překračující prahové hodnoty stanovené v čl. 11 písm. b), c) a d).“;
c) vkládá se nový odstavec, který zní:
„3a.
Členské státy vyžadují, aby byly informace o skutečném majiteli výslovně zřízeného svěřenského fondu
a podobných právních uspořádání uvedených v odstavci 1uchovávány v centrálním registru skutečných majitelů
zřízeném členským státem, v němž jsou svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v rovnocenném posta
vení v podobném právním uspořádání usazeni nebo mají bydliště.
V případě, že se místo usazení či bydliště svěřenského správce svěřenského fondu nebo osoby v rovnocenném
postavení v podobném právním uspořádání nachází mimo území Unie, informace uvedené v odstavci 1 jsou
uchovávány v centrálním registru zřízeném členským státem, v němž svěřenský správce svěřenského fondu nebo
osoba v rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání naváže obchodní vztah či nabude vlastnictví
nemovitosti jménem svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání.
V případě, že svěřenští správci svěřenského fondu nebo osoby v rovnocenném postavení v podobném právním
uspořádání jsou usazeni nebo mají bydliště v různých členských státech nebo pokud svěřenský správce svěřen
ského fondu nebo osoba v rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání naváže více obchodních
vztahů jménem svěřenského fondu či podobného právního uspořádání v jiném členském státě, lze osvědčení
o registraci nebo výpis obsahující informace o skutečném majiteli z registru vedeného v jednom členském státě
považovat za dostatečné k tomu, aby byla povinnost registrace považována za splněnou.“;
d) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy zajistí, aby informace o skutečném majiteli svěřenského fondu či podobného právního uspo
řádání byly vždy k dispozici:
a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám, a to bez jakéhokoli omezení;
b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta v souladu s kapitolou II;
c) kterékoli fyzické nebo právnické osobě, která může osvědčit oprávněný zájem;
d) kterékoli fyzické nebo právnické osobě, která podá písemnou žádost ve vztahu k svěřenskému fondu nebo
podobnému právnímu uspořádání, drží-li nebo vlastní-li kontrolní podíl v jakékoli společnosti nebo jiné
právnické osobě odlišné od těch, jež jsou uvedeny v čl. 30 odst. 1, a to prostřednictvím přímého nebo
nepřímého vlastnictví, včetně akcií na majitele, nebo prostřednictvím kontroly jinými prostředky.
Informace dostupné fyzickým nebo právnickým osobám uvedeným v prvním pododstavci písm. c) a d) musí
obsahovat jméno, měsíc a rok narození, zemi bydliště a státní příslušnost skutečného majitele, jakož i údaje
o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele.
Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátním právem zpřístupnit další informace, jež umožní
zjistit totožnost skutečného majitele. Tyto další informace zahrnují alespoň datum narození nebo kontaktní údaje
v souladu s pravidly pro ochranu údajů. Členské státy mohou umožnit širší přístup k informacím uchovávaným
v registru v souladu s jejich vnitrostátním právem.
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Příslušnými orgány, jimž je udělen přístup k centrálnímu registru uvedenému v odstavci 3a, jsou orgány veřejné
moci se stanovenou odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, jakož i daňové úřady,
orgány pro dohled nad povinnými osobami a orgány, které vyšetřují nebo trestně stíhají praní peněz, související
predikativní trestné činy a financování terorismu a sledují a zajišťují nebo zmrazují a odnímají majetek pocházející
z trestné činnosti.“;
e) vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a.
Členské státy se mohou rozhodnout, že zpřístupní informace uchovávané v jejich vnitrostátních registrech
uvedených v odstavci 3a za podmínky on-line registrace a zaplacení poplatku, který nesmí překročit admini
strativní náklady související se zpřístupněním těchto informací, včetně nákladů na údržbu a rozvoj registru.“;
f) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním registru uvedeném v odstavci 3a byly
adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují poža
davek, aby povinné osoby a případně i příslušné orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude zbytečně
zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích
dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici. V případě
oznámených nesrovnalostí členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k řešení nesrovnalostí včasným
způsobem a aby byla případně mezitím do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“;
g) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky byly schopny informace
uvedené v odstavcích 1 a 3 poskytovat příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám jiných člen
ských států včas a bezplatně.“;
h) vkládá se nový odstavec, který zní:
„7a.
Za výjimečných okolností, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu, mohou členské státy v případě, že
by přístup uvedený v odst. 4 prvním pododstavci písm. b), c) a d) vystavil skutečného majitele nepřiměřenému
riziku, riziku podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování nebo pokud je skutečným majitelem
nezletilá nebo jinak právně nezpůsobilá osoba, stanovit na základě individuálního posouzení případu výjimku
z takovéhoto přístupu ke všem nebo některým informacím o skutečném majiteli. Členské státy zajistí, aby byly
tyto výjimky uděleny na základě podrobného hodnocení výjimečné povahy daných okolností. Právo na správní
přezkum rozhodnutí o výjimce a na účinnou soudní ochranu je zaručeno. Členský stát, který udělil výjimku,
zveřejní roční statistické údaje o počtu udělených výjimek a uvedených důvodech a předloží tyto údaje Komisi.
Výjimky udělené podle prvního pododstavce se nevztahují na úvěrové instituce a finanční instituce a na ty
povinné osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. b), které jsou veřejnými činiteli.
Pokud se členský stát rozhodne stanovit výjimku podle prvního pododstavce, nesmí omezit přístup příslušných
orgánů a finančních zpravodajských jednotek k informacím.“;
i) odstavec 8 se zrušuje;
j) odstavec 9 se nahrazuje tímto:
„9.
Členské státy zajistí, aby centrální registry uvedené v odstavci 3a tohoto článku byly propojeny prostřednic
tvím evropské centrální platformy zřízené podle čl. 22 odst. 1 směrnice (EU) 2017/1132. Napojení centrálních
registrů členských států na platformu je zajištěno podle technických specifikací a postupů stanovených v prová
děcích aktech, které Komise přijala podle článku 24 směrnice (EU) 2017/1132 a článku 31a této směrnice.
Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly zveřejněny rovněž prostřednictvím
systému propojení rejstříků zřízeného podle čl. 22 odst. 2. směrnice (EU) 2017/1132 v souladu s vnitrostátními
právními předpisy členských států, kterými sek provádí odstavce 4 a 5 tohoto článku.
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Členské státy přijmou odpovídající opatření k zajištění toho, aby prostřednictvím jejich vnitrostátních registrů
a systému propojení registrů byly k dispozici pouze takové informace uvedené v odstavci 1, které jsou aktuální
a odpovídají skutečně skutečnému majiteli, a aby byl přístup k těmto informacím udělen v souladu s pravidly pro
ochranu údajů.
Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních registrů a systému propojení
rejstříků po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co zanikly důvody registrace informací
o skutečném majiteli uvedené v odstavci 3a. Členské státy spolupracují s Komisí za účelem zavedení různých typů
přístupu v souladu s odstavci 4 a 4a.“;
k) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„10.
Členské státy oznámí Komisi kategorie, popis charakteristik, názvy a případně právní základ svěřenských
fondů a podobných právních uspořádání uvedených v odstavci 1 do 10. července 2019. Komise zveřejní konso
lidovaný seznam těchto svěřenských fondů a podobných právních uspořádání v Úředním věstníku Evropské unie do
10. září 2019.
Do 26. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž bude posouzeno, zda všechny
svěřenské fondy a podobná právní uspořádání uvedené v odstavci 1, které se řídí právem členských států, byly
řádně identifikovány a zda se na ně vztahují povinnosti stanovené touto směrnicí. V případě potřeby učiní Komise
nezbytné kroky k tomu, aby jednala na základě výsledků této zprávy.“
17) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 31a
Prováděcí akty
Komise kromě prováděcích aktů přijatých podle článku 24 směrnice (EU) 2017/1132 a v souladu s rozsahem
působnosti článků 30 a 31 této směrnice, přijme v případě potřeby prostřednictvím prováděcích aktů technické
specifikace a postupy nezbytné pro propojení centrálních registrů členských států uvedených v čl. 30 odst. 10
a čl. 31 odst. 9, pokud jde o:
a) technické specifikace stanovící soubor technických údajů nezbytných pro to, aby platforma plnila své funkce,
jakož i způsoby uchovávání, používání a ochrany těchto údajů;
b) společná kritéria pro zpřístupnění informací o skutečných majitelích v rámci systému propojení registrů, v závi
slosti na úrovni přístupu, jež umožní členské státy;
c) technické detaily týkající se způsobu, jakým mají být informace o skutečných majitelích zpřístupněny;
d) technické podmínky pro dostupnost služeb poskytovaných systémem propojení registrů;
e) technická řešení pro zajištění různých druhů přístupu k informacím o skutečných majitelích podle čl. 30 odst. 5
a čl. 31 odst. 4;
f) způsoby platby, jestliže je přístup k informacím o skutečných majitelích podmíněn úhradou poplatku podle čl. 30
odst. 5a a čl. 31 odst. 4a, přičemž se přihlédne k dostupným platebním nástrojům, jako jsou platební transakce na
dálku.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 64a odst. 2.
Komise v rámci svých prováděcích aktů musí usilovat o to, aby se používaly již osvědčené technologie a existující
postupy. Komise zajistí, aby v souvislosti s vyvíjením systémů nevznikaly náklady překračující rámec toho, co je
naprosto nezbytné k provádění této směrnice. Prováděcí akty Komise se musí zakládat na transparentnosti a výměně
zkušeností a informací mezi Komisí a členskými státy.“
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18) V článku 32 se doplňuje se nový odstavec, který zní:
„9.
Aniž je dotčen čl. 34 odst. 2, musí každá finanční zpravodajská jednotka v rámci svých funkcí být schopna
žádat, získat a používat informace od kterékoli povinné osoby za účelem stanoveným v odstavci 1 tohoto článku,
a to i v případě, že nebylo podáno předchozí oznámení podle čl. 33 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nebo 34
odst. 1.“
19) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 32a
1.
Členské státy zavedou centralizované automatizované mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální
elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, jež
vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na jejich území.
Členské státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních mechanismů.
2.
Členské státy zajistí, aby informace uchovávané v centralizovaných mechanismech uvedených v odstavci 1
tohoto článku byly neprodleně a v celém rozsahu přímo dostupné vnitrostátním finančním zpravodajským jednot
kám. Informace jsou dostupné také příslušným vnitrostátním orgánům za účelem plnění jejich povinností podle této
směrnice. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly schopny poskytovat včas informace ucho
vávané v centralizovaných mechanismech uvedených v odstavci 1 tohoto článku jiným finančním zpravodajským
jednotkám v souladu s článkem 53.
3.
Prostřednictvím centralizovaných mechanismů uvedených v odstavci 1 jsou k dispozici a lze vyhledávat tyto
informace:
— u klienta – majitele účtu a jakékoli osoby, která prohlašuje, že jedná jménem klienta: jméno doplněné buď
dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1 první
pododstavec písm. a) ve vnitrostátním právu, nebo jedinečným identifikačním číslem;
— u skutečného majitele klienta – majitele účtu: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se
vyžadují podle vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. b) ve vnitrostátním
právu, nebo jedinečným identifikačním číslem;
— u bankovního nebo platebního účtu: číslo IBAN a datum otevření a uzavření účtu;
— u bezpečnostní schránky: jméno nájemce doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle
vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1, nebo jedinečným identifikačním číslem a dobou trvání
nájmu.
4.
Členské státy mohou zvážit, zda budou vyžadovat, aby byly přístupné a vyhledatelné prostřednictvím centra
lizovaných mechanismů další informace, které jsou považovány za nezbytné k tomu, aby finanční zpravodajské
jednotky a příslušné orgány mohly plnit své povinnosti podle této směrnice.
5.
Do 26. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí podmínky
a technické specifikace a postupy pro zajištění bezpečného a účinného propojení centralizovaných automatizovaných
mechanismů. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.
___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické
a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94,
30.3.2012, s. 22).“
20) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 32b
1.
Členské státy zajistí finančním zpravodajským jednotkám a příslušným orgánům přístup k informacím, které
umožňují včasnou identifikaci jakýchkoli fyzických nebo právnických osob vlastnících nemovitosti, a to i prostřed
nictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat, jsou-li k dispozici.
2.
Do 31. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí nezbytnost
a přiměřenost harmonizace informací obsažených v registrech a také nezbytnost propojení těchto registrů. V případě
potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.“
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21) V čl. 33 odst. 1 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) přímo poskytnou finanční zpravodajské jednotce na její žádost všechny potřebné informace.“
22) V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3.

Orgány stavovské samosprávy určené členskými státy zveřejní výroční zprávu obsahující:

a) informace o opatřeních přijatých podle článků 58, 59 a 60;
b) informace o počtu přijatých hlášení o případech porušení předpisů, jak je uvedeno v článku 61, byla-li taková
hlášení přijata;
c) informace o počtu hlášení, jež přijal orgán stavovské samosprávy uvedený v odstavci 1, a počtu hlášení, která
orgán stavovské samosprávy případně předal finanční zpravodajské jednotce;
d) případně informace o počtu a popis opatření, jež jsou prováděna podle článku 47 a 48 za účelem sledování
dodržování povinností ze strany povinných osob vyplývajících z:
i) článků 10 až 24 (hloubková kontrola klienta);
ii) článků 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých transakcí);
iii) článku 40 (vedení záznamů); a
iv) článků 45 a 46 (vnitřní kontroly).“
23) Článek 38 se nahrazuje tímto:
„Článek 38
1.
Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají ozná
mení o podezření na praní peněz nebo financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, byly
právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo diskrimi
načním zacházením v zaměstnání.
2.
Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám, odvetě nebo nepřátelskému jednání
nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz nebo
financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou předložit stížnost
příslušným orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské státy
rovněž zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany svých práv podle tohoto
odstavce.“
24) V článku 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
Zákaz uvedený v odstavci 1 tohoto článku nebrání sdělování informací mezi úvěrovými institucemi a finanč
ními institucemi z členských států za předpokladu, že patří do stejné skupiny, nebo mezi uvedenými institucemi
a jejich pobočkami a většinově vlastněnými dceřinými podniky, které jsou usazené ve třetích zemích, za podmínky,
že uvedené pobočky a většinově vlastněné dceřiné podniky plně dodržují skupinové strategie a postupy, včetně
postupů pro sdílení informací v rámci skupiny, v souladu s článkem 45 a že tyto skupinové strategie a postupy
splňují požadavky stanovené v této směrnici.“
25) V článku 40 se odstavec 1 mění takto:
a) v prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) v případě hloubkové kontroly klienta kopii dokumentů a informací, které jsou zapotřebí ke splnění poža
davků na hloubkovou kontrolu klienta podle kapitoly II, případně včetně informací získaných elektronickými
prostředky identifikace, prostřednictvím příslušných služeb vytvářejících důvěru podle nařízení (EU)
č. 910/2014 nebo jakéhokoli jiného bezpečného postupu elektronické identifikace nebo identifikace na dálku,
regulovaného, uznaného, schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními orgány, po dobu pěti let od
zániku jejich obchodního vztahu s klientem nebo ode dne příležitostné transakce;“
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b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Doba uchovávání uvedená v tomto odstavci, včetně dodatečné doby uchovávání, která nesmí přesáhnout dalších
pět let, se použije rovněž s ohledem na údaje zpřístupněné prostřednictvím centralizovaných mechanismů uvede
ných v článku 32a.“
26) Článek 43 se nahrazuje tímto:
„Článek 43
Zpracování osobních údajů na základě této směrnice pro účely předcházení praní peněz a financování terorismu
uvedeného v článku 1 se považuje za otázku veřejného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (*).
___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).“

27) Článek 44 se nahrazuje tímto:
„Článek 44
1.
S cílem přispět k přípravě posouzení rizik podle článku 7 členské státy zajistí, že budou schopny přezkoumávat
účinnost svých systémů pro boj proti praní peněz nebo financování terorismu tím, že vedou komplexní statistiku
o záležitostech relevantních pro účinnost takových systémů.
2.

Statistika podle odstavce 1 musí obsahovat:

a) údaje o velikosti a významu jednotlivých odvětví, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, včetně počtu
fyzických osob a subjektů a hospodářského významu každého odvětví;
b) údaje vypovídající o počtu oznámení, vyšetřování a soudních řízení na vnitrostátní úrovni v rámci boje proti praní
peněz a financování terorismu, včetně počtu oznámení podezřelých transakcí učiněných u finanční zpravodajské
jednotky, o opatřeních přijatých v návaznosti na tato oznámení a v ročních souhrnech o počtu vyšetřovaných
případů, počtu stíhaných osob, počtu osob odsouzených za praní peněz nebo financování terorismu, druzích
predikativních trestných činů, jsou-li tyto údaje k dispozici, a hodnotě zmrazeného, zajištěného nebo odňatého
majetku, vyjádřené v eurech;
c) jsou-li k dispozici, údaje o počtu a procentním podílu oznámení, která vedla k dalšímu vyšetřování, společně
s výroční zprávou pro povinné osoby podrobně popisující užitečnost oznámení, která podaly, a následná opatření;
d) údaje o počtu přeshraničních žádostí o informace, které finanční zpravodajská jednotka podala, obdržela a zamítla
a kterým plně či částečně vyhověla, rozdělené podle země protistrany;
e) údaje o lidských zdrojích přidělených příslušným orgánům odpovědným za dohled v oblasti boje proti praní
peněz a financování terorismu a lidských zdrojích přidělených finanční zpravodajské jednotce za účelem plnění
úkolů uvedených v článku 32;
f) počet opatření v oblasti dohledu, na místě i na dálku, počet porušení předpisů zjištěných na základě opatření
v oblasti dohledu a sankcí či správních opatření uložených orgány dohledu.
3.

Členské státy zajistí, aby byl celkový přehled jejich statistiky každoročně zveřejněn.

4.
Členské státy každý rok předají statistiku uvedenou v odstavci 2 Komisi. Komise zveřejní výroční zprávu, která
shrne a vysvětlí statistiku uvedenou v odstavci 2, a zpřístupní ji na svých internetových stránkách.“
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28) V článku 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy a evropské orgány dohledu se vzájemně informují o případech, kdy právo třetí země nedovoluje
použití strategií a postupů vyžadovaných podle odstavce 1. V takových případech lze usilovat o řešení pomocí
koordinované činnosti. Při posuzování toho, které třetí země nedovolují použití strategií a postupů vyžadovaných
podle odstavce 1, členské státy a evropské orgány dohledu zohlední veškeré právní překážky, které mohou bránit
řádnému použití uvedených strategií a postupů, včetně mlčenlivosti, ochrany údajů a jiných překážek, které omezují
výměnu informací, jež mohou být pro tyto účely relevantní.“
29) V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným
oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující proplácení
šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo registrováni a aby
poskytovatelé služeb hazardních her podléhali regulaci.“
30) Článek 48 se mění takto:
a) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a.
S cílem usnadnit a podpořit účinnou spolupráci a zejména výměnu informací předají členské státy Komisi
seznam orgánů dohlížejících na povinné osoby uvedené v čl. 2 odst. 1, včetně jejich kontaktních údajů. Členské
státy zajistí, aby informace poskytované Komisi byly aktualizovány.
Komise na svých internetových stránkách zveřejní registr těchto orgánů a jejich kontaktní údaje. Orgány uvedené
v tomto registru slouží v rozsahu svých pravomocí jako kontaktní místo pro příslušné orgány ostatních členských
států. Rovněž orgány finančního dohledu členských států slouží jako kontaktní místo pro evropské orgány
dohledu.
Za účelem zajištění řádného vymáhání této směrnice členské státy vyžadují, aby všechny povinné osoby podléhaly
náležitému dohledu, včetně pravomoci vykonávat dohled na místě i dálkově a přijmou vhodná a přiměřená
správní opatření k nápravě situace v případě porušení předpisů.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly odpovídající pravomoci, včetně pravomoci vyžadovat
předložení veškerých informací potřebných ke sledování dodržování předpisů a provádění kontrol, a měly odpo
vídající finanční, lidské a technické zdroje pro plnění svých úkolů. Členské státy zajistí, aby pracovníci těchto
orgánů byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní a dodržovali vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčen
livosti, ochrany údajů a řešení střetů zájmů.“;
c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány členského státu, v němž má povinná osoba provozovny, dohlí
žely na to, že tyto provozovny dodržují vnitrostátní předpisy daného členského státu přijaté k provedení této
směrnice.
V případě úvěrových a finančních institucí, které jsou součástí skupiny, členské státy zajistí, aby pro účely uvedené
v prvním pododstavci příslušné orgány členského státu, v němž je usazen mateřský podnik, spolupracovaly
s příslušnými orgány členských států, v nichž jsou usazeny provozovny, které jsou součástí skupiny.
V případě provozoven uvedených v čl. 45 odst. 9 může být součástí dohledu podle prvního pododstavce tohoto
odstavce přijetí vhodných a přiměřených opatření k řešení závažných nedostatků, které vyžadují okamžitou
nápravu. Tato opatření musí být dočasná a musí být zrušena, když jsou zjištěné nedostatky vyřešeny, a to i za
pomoci příslušných orgánů domovského členského státu povinné osoby nebo ve spolupráci s nimi, v souladu s
čl. 45 odst. 2.“;
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d) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„V případě úvěrových a finančních institucí, které jsou součástí skupiny, členské státy zajistí, aby příslušné orgány
členského státu, v němž je usazen mateřský podnik, dohlížely na účinné zavádění strategií a postupů skupiny
uvedených v čl. 45 odst. 1. Za tímto účelem členské státy zajistí, aby příslušné orgány členského státu, v němž
jsou usazeny úvěrové a finanční instituce, které jsou součástí skupiny, spolupracovaly s příslušnými orgány člen
ského státu, v němž je usazen mateřský podnik.“
31) Článek 49 se nahrazuje tímto:
„Článek 49
Členské státy zajistí, aby tvůrci politiky, finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu a další příslušné orgány,
které se podílejí na boji proti praní peněz a financování terorismu, jakož i daňové úřady a orgány činné v trestním
řízení, jednají-li v rámci oblasti působnosti této směrnice, měli účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci
a koordinaci na vnitrostátní úrovni týkající se vypracování a provádění strategií a činností v oblasti boje proti praní
peněz a financování terorismu, mimo jiné i za účelem splnění svých povinnosti podle článku 7.“
32) V oddílu 3 kapitoly VI se vkládá nový pododdíl, který zní:
„P o d o d d í l I I a
Spolupráce mezi příslušnými orgány členských států
Článek 50a
Členské státy nesmí zakazovat výměnu informací ani pomoc mezi příslušnými orgány pro účely této směrnice ani
zavést v tomto ohledu nepřiměřené nebo nepatřičně omezující podmínky. Členské státy zejména zajistí, aby příslušné
orgány nezamítly žádost o pomoc z těchto důvodů:
a) má se za to, že se žádost týká rovněž daňových záležitostí;
b) vnitrostátní právo vyžaduje, aby povinné osoby zachovávaly profesní tajemství nebo důvěrnost, vyjma těch
případů, kdy jsou požadované příslušné informace chráněny jako povinnost právníků zachovávat mlčenlivost
nebo profesní tajemství, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 2;
c) v dožádaném členském státě probíhá šetření, vyšetřování nebo řízení, ledaže by pomoc bránila tomuto šetření,
vyšetřování nebo řízení;
d) povaha nebo postavení dožadujícího příslušného orgánu se liší od povahy nebo postavení dožádaného přísluš
ného orgánu.“
33) Článek 53 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajské jednotky vyměňovaly, z jejich vlastního podnětu nebo na
vyžádání, veškeré informace, které mohou být relevantní pro zpracování nebo analýzu informací o praní peněz
nebo financování terorismu a o zapojených fyzických nebo právnických osobách bez ohledu na druh souvisejících
predikativních trestných činů, a to i v případě, že druh souvisejících predikativních trestných činů není v okam
žiku výměny informací určen.“;
b) v odst. 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
„Finanční zpravodajská jednotka získá informace v souladu s čl. 33 odst. 1 a předává odpovědi bezodkladně.“
34) V článku 54 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky určily alespoň jednu kontaktní osobu nebo místo, které
bude odpovědné za přijímání žádostí o informace od finančních zpravodajských jednotek v jiných členských státech.“
35) V článku 55 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zajistí, aby byl předchozí souhlas dožádané finanční zpravodajské jednotky s předáním informací
příslušným orgánům poskytnut neprodleně a v největším možném rozsahu bez ohledu na druh souvisejících pred
ikativních trestných činů. Dožádaná finanční zpravodajská jednotka nesmí souhlas s takovým předáním informací
odmítnout, ledaže by takové předání překračovalo oblast působnosti jejích předpisů týkajících se boje proti praní
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peněz a financování terorismu nebo mohlo vést k narušení vyšetřování nebo by jinak odporovalo základním
zásadám vnitrostátního práva uvedeného členského státu. Každé takové odmítnutí udělit souhlas musí být náležitě
vysvětleno. Tyto výjimky musí být stanoveny tak, aby nedocházelo ke zneužívání a zbytečnému omezování před
ávání informací příslušným orgánům.“
36) Článek 57 se nahrazuje tímto:
„Článek 57
Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, pokud jde o vymezení predikativních trestných činů uvedených v čl. 3
bodu 4, nesmí bránit tomu, aby finanční zpravodajské jednotky mohly poskytnout pomoc jiné finanční zpravodajské
jednotce, a nesmí omezovat výměnu, předávání a používání informací podle článků 53, 54 a 55.“
37) V oddílu 3 kapitoly VI se doplňuje nový pododdíl, který zní:
„P o d o d d í l I I I a
Spolupráce mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými
a finančními institucemi a dalšími orgány vázanými profesním tajemstvím
Článek 57a
1.
Členské státy vyžadují, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány vykonávající
dohled nad úvěrovými a finančními institucemi z hlediska souladu s touto směrnicí, jakož i auditoři a odborníci
jednající jménem těchto příslušných orgánů, byli vázáni povinností zachovávat profesní tajemství.
Aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem, mohou být důvěrné informace, které osoby uvedené v prvním
pododstavci získají při výkonu svých úkolů podle této směrnice, poskytnuty pouze v souhrnné nebo obecné podobě,
a to takovým způsobem, z něhož nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových a finančních institucí
2.

Odstavec 1 nevylučuje výměnu informací mezi:

a) příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními institucemi v rámci téhož členského státu
v souladu s touto směrnicí nebo jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními
institucemi;
b) příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními institucemi v různých členských státech
v souladu s touto směrnicí nebo jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními
institucemi, včetně Evropské centrální banky (ECB) jednající v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (*). Na
tuto výměnu informací se vztahuje povinnost dodržovat profesní tajemství podle odstavce 1.
Do 10. ledna 2019 příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a finančními institucemi podle této směr
nice a ECB jednající v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a čl. 56 prvním pododstavcem písm. g)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (**) uzavřou s pomocí evropských orgánů dohledu dohodu
o praktických postupech pro výměnu informací.
3.
Příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a finančními institucemi, které získávají důvěrné informace
podle odstavce 1, využívají tyto informace pouze:
a) při plnění svých úkolů podle této směrnice nebo podle jiných legislativních aktů v oblasti boje proti praní peněz
a financování terorismu, obezřetnostní regulace a dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, včetně udělo
vání sankcí;
b) při odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu vykonávajícího dohled nad úvěrovými a finančními institucemi,
včetně soudních řízení;
c) při soudních řízeních zahájených na základě zvláštních ustanovení stanovených v právních předpisech Unie
přijatých v oblasti působnosti této směrnice nebo v oblasti obezřetnostní regulace a dohledu nad úvěrovými
a finančními institucemi.
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4.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a finančními institucemi
navzájem spolupracovaly pro účely této směrnice v co největší možné míře, bez ohledu na svoji povahu nebo status.
Taková spolupráce zahrnuje také schopnost provádět v rámci pravomocí dožádaného příslušného orgánu šetření ve
prospěch dožadujícího příslušného orgánu a následnou výměnu informací získaných prostřednictvím takového
šetření.
5.
Členské státy mohou svým vnitrostátním příslušným orgánům, které vykonávají dohled nad úvěrovými
a finančními institucemi, povolit uzavírat dohody o spolupráci upravující spolupráci a výměnu důvěrných informací
s příslušnými orgány třetích zemí, které představují protějšky uvedených vnitrostátních příslušných orgánů. Takové
dohody o spolupráci se uzavírají pouze na základě reciprocity a pouze tehdy, pokud jsou s ohledem na sdělované
informace zaručeny požadavky na ochranu profesního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle odstavce 1.
Důvěrné informace vyměňované podle uvedených dohod o spolupráci se využijí pro účely výkonu dohledu provádě
ného zmíněnými orgány.
Pocházejí-li vyměněné informace z jiného členského státu, lze je poskytnout pouze s výslovným souhlasem přísluš
ného orgánu, který je poskytl, a případně pouze pro účely, k nimž uvedený orgán udělil svůj souhlas.
Článek 57b
1.
Bez ohledu na čl. 57a odst. 1 a 3 a aniž je dotčen čl. 34 odst. 2, členské státy mohou povolit výměnu
informací mezi příslušnými orgány ve stejném členském státě nebo v jiných členských státech mezi příslušnými
orgány a orgány pověřenými dohledem nad subjekty finančního sektoru a fyzickými nebo právnickými osobami
jednajícími při výkonu svých profesních činností uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 a orgány příslušnými ze zákona
pro dohled nad finančními trhy při plnění jejich příslušných funkcí v oblasti dohledu.
Na obdržené informace se v každém případě vztahují požadavky profesního tajemství alespoň rovnocenné těm, které
jsou uvedeny v čl. 57a odst. 1.
2.
Bez ohledu na čl. 57a odst. 1 a 3, členské státy mohou na základě ustanovení vnitrostátního práva povolit
poskytnutí určitých informací jiným vnitrostátním orgánům příslušným ze zákona pro dohled nad finančními trhy
nebo se stanovenou odpovědností v oblasti boje proti praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů
a financování terorismu nebo jejich vyšetřování.
Výměna důvěrných informací podle tohoto odstavce může být nicméně využita pouze pro účely plnění zákonem
stanovených úkolů dotčených orgánů. Na osoby mající přístup k těmto informacím se vztahují požadavky profesního
tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 57a odst. 1.
3.
Členské státy mohou povolit poskytnutí určitých informací, které se týkají dohledu nad úvěrovými institucemi
z hlediska souladu s touto směrnicí, parlamentním vyšetřovacím výborům, účetním dvorům a jiným subjektům, které
jsou v daných členských státech pověřeny vyšetřováním, a to za těchto podmínek:
a) tyto subjekty mají podle vnitrostátního práva jasně danou pravomoc vyšetřovat nebo zkoumat činnost orgánů
odpovědných za dohled nad těmito úvěrovými institucemi nebo za právní předpisy týkající se takového dohledu;
b) dané informace jsou jednoznačně nezbytné pro výkon pravomoci uvedené v písmenu a);
c) na osoby mající přístup k těmto informacím se vztahují požadavky profesního tajemství podle vnitrostátního
práva alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 57a odst. 1;
d) pokud informace pocházejí z jiného členského státu, nesmí se poskytnout bez výslovného souhlasu příslušných
orgánů, které je poskytly, a výhradně na účely, pro něž uvedené orgány udělily svůj souhlas.
___________
(*) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní
úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst.
L 287, 29.10.2013, s. 63).
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).“
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38) V čl. 58 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy dále zajistí, aby v případě, že jejich příslušné orgány zjistí porušení předpisů, které je předmětem
trestních sankcí, o tom včas informovaly orgány činné v trestním řízení.“
39) Článek 61 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a případně orgány stavovské samosprávy zavedly účinné a spo
lehlivé mechanismy na podporu hlášení potenciálních nebo skutečných porušení vnitrostátních předpisů přijatých
k provedení této směrnice příslušným orgánům a případně orgánům stavovské samosprávy.
K tomuto účelu poskytnou jeden nebo více bezpečných komunikačních kanálů pro osoby pro účely hlášení
uvedeného v prvním pododstavci. Takové kanály zajistí, aby totožnost osob poskytujících informace byla známa
jen příslušným orgánům nebo případně orgánům stavovské samosprávy.“;
b) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají oznámení
o podezření na praní peněz nebo financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, byly právně
chráněny před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo diskriminačním
zacházením v zaměstnání.
Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám, nepřátelskému jednání nebo nepříznivému
či diskriminačnímu zacházení v zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz nebo financování tero
rismu, interně nebo finanční zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou předložit stížnost příslušným
orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské státy zajistí,
aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany svých práv podle tohoto odstavce.“;
40) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 64a
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro předcházení praní peněz a financování terorismu (dále jen „výbor“), jak uvádí
článek 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (*). 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.

___________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících
převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
(**) 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).“;
41) Článek 65 se nahrazuje tímto:
„Článek 65
1.
Do 11. ledna 2022 a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a předloží ji
Evropskému parlamentu a Radě.
Tato zpráva musí zejména obsahovat:
a) výčet zvláštních opatření a mechanismů přijatých na úrovni Unie a členských států s cílem předcházet a řešit
vznikající problémy a nové vývojové trendy, které představují hrozbu pro finanční systém Unie;
b) následná opatření přijatá na úrovni Unie a členských států na základě obav, na které byly upozorněny, včetně
stížností týkajících se vnitrostátních právních předpisů, jež omezují pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřovací
pravomoci příslušných orgánů a orgánů stavovské samosprávy;
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c) informace o dostupnosti relevantních informací pro příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky členských
států v zájmu předcházení využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu;
d) informace o mezinárodní spolupráci a výměně informací mezi příslušnými orgány a finančními zpravodajskými
jednotkami;
e) popis nezbytných opatření Komise s cílem ověřit, že členské státy přijímají opatření v souladu s touto směrnicí,
a vyhodnotit vznikající problémy a nové vývojové trendy v členských státech;
f) analýzu proveditelnosti zvláštních opatření a mechanismů na úrovni Unie a členských států, pokud jde o mož
nosti shromažďování informací o skutečných majitelích společností a jiných právnických osob zapsaných do
rejstříku mimo Unii a přístup k nim a analýzu přiměřenosti opatření uvedených v čl. 20 písm. b);
g) hodnocení toho, zda byla dodržena základní práva a zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie.
K první zprávě, která bude zveřejněna do 11. ledna 2022, jsou dle potřeby připojeny vhodné legislativní návrhy,
případně také s ohledem na virtuální měny, zmocnění k zřízení a vedení centrální databáze k registraci totožnosti
uživatelů a adres peněženek přístupných finančním zpravodajským jednotkám a formuláře čestného prohlášení pro
použití uživateli virtuálních měn, a návrhy týkající se zlepšení spolupráce mezi úřady pro vyhledávání majetku
z trestné činnosti členských států a uplatňování opatření založených na posouzení rizik uvedených v čl. 20 písm. b).
2.
Do 1. června 2019 Komise posoudí rámec spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a třetími
zeměmi a překážky a možnosti prohloubení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii, včetně
možnosti vytvoření mechanismu pro spolupráci a podporu.
3.
Komise vypracuje, je-li to vhodné, zprávu pro Evropský parlament a Radu, v níž posoudí potřebu a přiměřenost
snížení procentního podílu ke zjištění skutečného majitele právnických osob, a to na základě všech doporučení, které
v tomto smyslu vydají mezinárodní organizace a tvůrci standardů s pravomocí v oblasti předcházení praní peněz
a boje proti financování terorismu v návaznosti na nové posouzení, a v případě potřeby předloží legislativní návrh.“
42) V článku 67 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
26. června 2017.
Členské státy použijí čl. 12 odst. 3 od 10. července 2020.
Členské státy zřídí registry uvedené v článku 30 do 10. ledna 2020 a registry uvedené v článku 31 do 10. března
2020 a centralizované automatizované systémy uvedené v článku 32a do 10. září 2020.
Komise ve spolupráci s členskými státy do 10. března 2021 zajistí propojení registrů uvedených v článcích 30 a 31.
Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění předpisů uvedených v tomto odstavci.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“
43) V příloze II se návětí bodu 3 nahrazuje tímto:
„3) Faktory zeměpisného rizika – registrace, usazení, bydliště:“.
44) Příloha III se mění takto:
a) v bodě 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
„g) klient je státním příslušníkem třetí země, který žádá o právo pobytu nebo občanství v členském státě
výměnou za kapitálové transfery, nákup majetku či státních dluhopisů nebo investice do společností v daném
členském státě.“;
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b) bod 2 se mění takto:
i) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) obchodní vztahy nebo transakce bez osobní přítomnosti bez určitých bezpečnostních opatření, jako jsou
elektronické prostředky identifikace, příslušné služby vytvářející důvěru vymezené v nařízení (EU)
č. 910/2014 nebo jakýkoli jiný bezpečný postup identifikace na dálku nebo elektronické identifikace,
regulovaný, uznaný, schválený nebo přijatý příslušnými vnitrostátními orgány;“
ii) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„f) transakce související s ropou, zbraněmi, drahými kovy, tabákovými výrobky, kulturními uměleckými díly
a jinými předměty archeologického, historického, kulturního a náboženského významu či ojedinělé vědecké
hodnoty, jakož i slonovina a chráněné druhy.“
Článek 2
Změna směrnice 2009/138/ES
V čl. 68 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/138/ES se doplňuje nový bod, který zní:
„iv) orgány odpovědnými za dohled nad povinnými osobami uvedenými v čl. 2 odst. 1 bodu 1 a 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*) z hlediska souladu s uvedenou směrnicí.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finanč
ního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES
(Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“

Článek 3
Změna směrnice 2013/36/EU
V čl. 56 prvním pododstavci směrnice 2013/36/EU se doplňuje nové písmeno, které zní:
„g) orgány odpovědnými za dohled nad povinnými osobami uvedenými v čl. 2 odst. 1 bodu 1 a 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2015/849 (*) z hlediska souladu s uvedenou směrnicí.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finanč
ního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES
(Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“.

Článek 4
Provedení
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
10. ledna 2020. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Článek 5
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
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Článek 6
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dne 30. května 2018.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/844
ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU
o energetické účinnosti
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Unie se zavázala, že vytvoří udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém.
Energetická unie a rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 stanoví ambiciózní závazky Unie
pro další snižování emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990, zvýšení
podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, dosažení úspor energie v souladu s ambicemi na úrovni Unie
a zvýšení energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti v Evropě.

(2)

V zájmu dosažení těchto cílů přezkum legislativních aktů Unie týkajících se energetické účinnosti z roku 2016
kombinuje přehodnocení cíle Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2030, jak požadovala Evropská rada ve
svých závěrech z roku 2014, přezkum základních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/27/EU (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU (5) a posílení rámce financování, včetně
evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro strategické investice, čímž se v konečném
důsledku zlepší finanční podmínky pro investice do energetické účinnosti na trhu.

(3)

Směrnice 2010/31/EU vyžadovala, aby Komise do 1. ledna 2017 provedla přezkum z hlediska zkušeností získa
ných během uplatňování uvedené směrnice a z hlediska pokroku, jehož bylo v jejím uplatňování dosaženo, a aby
v případě potřeby předložila návrhy.

(4)

K přípravě tohoto přezkumu Komise provedla řadu kroků ke shromáždění informací dokládajících, jak byla
směrnice 2010/31/EU provedena v členských státech, přičemž se zaměřila na osvědčené postupy a na možná
zlepšení.

(5)

Z výsledku přezkumu a posouzení dopadů provedeného Komisí vyplynulo, že k posílení stávajících ustanovení
směrnice 2010/31/EU a zjednodušení některých aspektů je nutno provést řadu změn.

(6)

Unie se zavázala, že do roku 2050 vytvoří udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energe
tický systém. Pro splnění tohoto cíle potřebují členské státy i investoři opatření, jejichž účelem je do roku 2050
dosáhnout dlouhodobého cíle v oblasti emisí skleníkových plynů a která dekarbonizují fond budov, který je
odpovědný přibližně za 36 % všech emisí CO2 v Unii. Členské státy by měly usilovat o nákladově úspornou

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 48.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 119.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. květ
na 2018.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153,
18.6.2010, s. 13).
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rovnováhu mezi dekarbonizací dodávek energie a snížením konečné spotřeby energie. Pro tyto účely je třeba, aby
členské státy a investoři disponovali jasnou vizí, na jejímž základě budou formulovat své politiky a svá investiční
rozhodnutí, a to včetně orientačních vnitrostátních dílčích cílů a opatření v oblasti energetické účinnosti směřují
cích k naplnění krátkodobých (2030), střednědobých (2040) a dlouhodobých (2050) cílů. Se zřetelem k těmto
cílům a s přihlédnutím k obecným ambicím Unie v oblasti energetické účinnosti je nezbytné, aby členské státy
vymezily očekávané výsledky svých dlouhodobých strategií renovací a aby sledovaly vývoj na základě vnitrostát
ních ukazatelů pokroku, stanovených při zohlednění vnitrostátních podmínek a vnitrostátního vývoje.

(7)

Úsilí Unie směřující k dekarbonizaci fondu budov je posíleno Pařížskou dohodou z roku 2015 přijatou v návaz
nosti na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP
21). S ohledem na skutečnost, že téměř 50 % konečné spotřeby energie v Unii je využíváno na vytápění a chlazení
a z toho 80 % v budovách, dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu souvisí s úsilím Unie v oblasti renovace
fondu budov s tím, že se priorita přikládá energetické účinnosti při uplatňování zásady „energetická účinnost
v první řadě“ a se zřetelem k zavádění obnovitelných zdrojů energie.

(8)

Ustanovení o dlouhodobých strategiích renovací stanovená ve směrnici 2012/27/EU by měla být přesunuta do
směrnice 2010/31/EU, jejímuž kontextu lépe odpovídají. Členské státy by měly mít možnost použít své dlouho
dobé strategie renovací pro řešení požární bezpečnosti a rizik spojených s intenzivní seismickou aktivitou, která
mají dopad na energeticky úsporné renovace a na životnost budov.

(9)

Za účelem dosažení vysoce energeticky účinných budov bez emisí uhlíku a aby bylo zajištěno, že dlouhodobé
strategie renovací přinesou potřebný pokrok v transformaci stávajících budov na budovy s téměř nulovou
spotřebou energie, zejména navýšením počtu rozsáhlých renovací, by členské státy měly poskytovat jasné pokyny,
přijmout měřitelná, cílená opatření a podporovat rovný přístup k financování, a to i pro energeticky nejnáročnější
segmenty vnitrostátního fondu budov, pro spotřebitele potýkající se s energetickou chudobou, pro sociální bydlení
a pro domácnosti dotčené problémem rozdílné motivace a zohledňovat přitom cenovou dostupnost. K další
podpoře nezbytného zlepšování vnitrostátního fondu nemovitostí k pronájmu by měly členské státy v případě
nemovitostí k pronájmu zvážit zavedení nebo pokračující uplatňování požadavků na určitou úroveň energetické
náročnosti podle certifikátů energetické náročnosti.

(10)

Podle posouzení dopadů vypracovaného Komisí by bylo třeba provádět renovace průměrně 3 % budov ročně, majíli být ambice Unie v oblasti energetické účinnosti nákladově efektivním způsobem naplněny. Jelikož každé 1 %
zvýšení energetických úspor snižuje dovoz plynu o 2,6 %, mají jasné ambice v oblasti renovace stávajícího fondu
budov velký význam. Úsilí snižující energetickou náročnost budov by tudíž aktivně přispívalo k energetické nezá
vislosti Unie; kromě toho představuje rovněž značný potenciál z hlediska tvorby pracovních míst v Unii, zejména
v malých a středních podnicích. Proto by členské státy měly brát v úvahu, že je zapotřebí zřetelná vazba mezi jejich
dlouhodobými strategiemi renovací a příslušnými iniciativami na podporu rozvoje dovedností a vzdělání v odvě
tvích stavebnictví a energetické účinnosti.

(11)

Měl by být brán zřetel na potřebu zmírnit energetickou chudobu, a to v souladu s kritérii stanovenými členskými
státy. Členské státy, jež v rámci svých strategií renovací vymezují vnitrostátní opatření přispívající ke zmírnění
energetické chudoby, mají právo stanovit, jaká opatření považují za relevantní.

(12)

Ve svých dlouhodobých strategiích renovací a během plánování jednotlivých opatření a činností by členské státy
mohly využívat konceptů, jako je aktivační moment, jímž se rozumí příhodný okamžik v průběhu doby životnosti
budovy, například z hlediska nákladové účinnosti nebo narušení provozu, k provedení energeticky úsporných
renovací.

(13)

V pokynech Světové zdravotnické organizace z roku 2009 se uvádí, že pokud jde o kvalitu vnitřního vzduchu,
zajišťují budovy s nižší energetickou náročností vyšší míru komfortu a pohodlí pro uživatele a zlepšují zdraví.
Tepelné mosty, nedostatečná izolace a neplánované proudění vzduchu mohou vést k povrchovým teplotám pod
rosným bodem vzduchu a k vlhkosti. Je proto nutné zajistit úplnou a homogenní izolaci budovy včetně balkonů,
oken, střech, stěn, dveří a podlah a věnovat zvláštní pozornost tomu, aby teplota na žádném povrchu uvnitř
budovy neklesla pod teplotu rosného bodu.
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(14)

Členské státy by měly podporovat modernizaci v oblasti energetické náročnosti stávajících budov, jež přispívá
k dosažení zdravého vnitřního prostředí a jež zahrnuje odstraňování azbestu a dalších škodlivých látek, přičemž by
měly bránit nezákonnému odstraňování škodlivých látek a usnadňovat dodržování stávajících legislativních aktů,
jako jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES (1) a (EU) 2016/2284 (2).

(15)

Je důležité zajistit, aby se opatření ke snížení energetické náročnosti budov nezaměřovala pouze na obvodový plášť
budovy, ale aby zahrnovala všechny její relevantní prvky a technické systémy, například pasivní prvky podílející se
na pasivních technikách, jejichž cílem je snížit potřebu energie pro vytápění nebo chlazení a spotřebu energie na
osvětlení a větrání, a zvýšit tak tepelné a vizuální pohodlí.

(16)

Ústřední úlohu v dlouhodobých vnitrostátních strategiích renovací by měly mít finanční mechanismy, pobídky
a mobilizace finančních institucí pro energeticky úsporné renovace budov a členské státy by je měly aktivně
podporovat. Mezi tato opatření by měly patřit hypotéky zaměřené na energetickou účinnost pro certifikované
energeticky úsporné renovace budov, podpora investic ze strany veřejných orgánů do energeticky účinného fondu
budov, například prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo dobrovolných smluv o ener
getické náročnosti, snižování vnímané rizikovosti investic, poskytování dostupných a transparentních nástrojů pro
poradenství a pomoc, jako jsou například jednotná kontaktní místa poskytující integrované služby energetických
renovací, jakož i provádění dalších opatření a iniciativ, například těch, jež jsou uvedeny v iniciativě Komise pro
inteligentní financování inteligentních budov.

(17)

Přírodní řešení, jako je například vhodně navržená městská zeleň, zelené střechy a stěny poskytující budovám
izolaci a stín, také přispívají k nižší potřebě energie, jelikož omezují potřebu vytápění a chlazení a snižují energe
tickou náročnost budov.

(18)

Měl by být podporován výzkum a testování nových řešení, pokud jde o snižování energetické náročnosti histo
rických staveb a míst; současně by mělo být chráněno a zachováno kulturní dědictví.

(19)

V případě nových budov a budov podstupujících větší renovace by členské státy měly v souladu s vnitrostátními
bezpečnostními předpisy podporovat vysoce účinné alternativní systémy, jsou-li technicky, funkčně a ekonomicky
proveditelné, a měly by rovněž věnovat pozornost otázkám podmínek zdravého vnitřního prostředí, požární
bezpečnosti a rizik souvisejících s intenzivní seismickou aktivitou.

(20)

Ke splnění cílů politiky energetické účinnosti budov by měla být zlepšena transparentnost certifikátů energetické
náročnosti a to zajištěním konzistentnosti při stanovování a uplatňování všech nezbytných parametrů pro výpočty
jak pro certifikaci, tak pro požadavky na minimální energetickou náročnost. Členské státy by měly přijmout
odpovídající opatření, jimiž například zajistí, aby byla hospodárnost instalovaných, nahrazených nebo moderni
zovaných technických systémů budov, například pro vytápění prostor, klimatizaci či ohřev vody, zdokumentována
s ohledem na certifikaci budov a kontrolu souladu.

(21)

Instalace samoregulačních zařízení, jež individuálně regulují teplotu v každé místnosti nebo v odůvodněných
případech v samostatné vytápěné zóně ucelené části budovy, do stávajících budov by mělo být zvážena, je-li
ekonomicky proveditelná, například je-li cena těchto zařízení nižší než 10 % celkových nákladů na vyměněné
zdroje tepla.

(22)

Inovace a nové technologie rovněž budovám umožňují podpořit celkovou dekarbonizaci ekonomiky včetně
odvětví dopravy. Budovy mohou být například využívány pro rozvoj infrastruktury potřebné pro inteligentní
nabíjení elektrických vozidel a rovněž poskytují členským státům základ, pokud se rozhodnou využívat autobaterie
jako zdroj energie.

(23)

V kombinaci se zvýšeným podílem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů produkují elektrická vozidla méně
emisí uhlíku, a přispívají tak k lepší kvalitě ovzduší. Elektrická vozidla tvoří významnou součást přechodu na čistou
energii, jenž je založen na opatřeních v zájmu energetické účinnosti, alternativních palivech, energii z obnovitel
ných zdrojů a inovativních řešeních v oblasti řízení energetické flexibility. Stavební předpisy lze účinně využít ke

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými
s expozicí azbestu při práci (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek
znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).
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stanovení cílených požadavků na podporu zavádění infrastruktury pro dobíjení v parkovištích obytných i jiných
než obytných budov. Členské státy by měly stanovit opatření v zájmu jednoduššího zavádění infrastruktury pro
dobíjení, a to s cílem řešit překážky, jako je rozdílná motivace a administrativní komplikace, jimž jednotliví vlast
níci čelí při snaze nainstalovat dobíjecí stanice na svých parkovacích místech.

(24)

Potřebné podmínky pro případnou rychlou instalaci dobíjecích stanic zajišťují kabelovody. Členské státy by měly
zajistit rozvoj elektromobility vyváženým a nákladově efektivním způsobem. K patřičné instalaci kabelovodů by se
mělo přistupovat zejména v návaznosti na větší renovace, které se dotýkají elektrické infrastruktury. Při provádění
požadavků na elektromobilitu do vnitrostátních právních předpisů by měly členské státy řádně zohlednit případné
rozdílnosti v konkrétních situacích, například vlastnictví budov a jejich přilehlých parkovišť, veřejná parkoviště
provozovaná soukromými subjekty a budovy plnící současně obytnou i jinou než obytnou funkci.

(25)

Díky již připravené infrastruktuře se sníží náklady na instalace dobíjecích stanic pro jednotlivé vlastníky, a uživatelé
elektrických vozidel tak budou mít přístup k dobíjecím stanicím. Stanovení požadavků na elektromobilitu na
úrovni Unie ohledně předběžného vybavení parkovacích míst a instalace dobíjecích stanic je účinným způsobem,
jak podpořit používání elektrických vozidel v blízké budoucnosti a současně umožnit ve střednědobém až dlou
hodobém horizontu další rozvoj s nižšími náklady.

(26)

Při stanovování požadavků upravujících od roku 2025 instalaci minimálního počtu dobíjecích stanic pro jiné než
obytné budovy s více než 20 parkovacími místy by členské státy měly brát zřetel na relevantní vnitrostátní,
regionální a místní podmínky, jakož i na případné rozdíly v potřebách a okolnostech v závislosti na dané oblasti,
typologii budov, dostupnosti veřejné dopravy a dalších významných kritériích, aby bylo zajištěno, že dobíjecí
stanice budou rozmístěny přiměřeně a vhodně.

(27)

Některé zeměpisné oblasti však mohou pro svou specifickou zranitelnost při uplatňování požadavků na elektro
mobilitu čelit specifickým obtížím. To by mohl být případ nejvzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 Smlouvy
o fungování EU, vzhledem k jejich odlehlosti, ostrovní povaze, malé rozloze, složitému povrchu a podnebí, jakož
i izolovaných mikrosoustav, jejichž elektrické sítě bude možná nutné vyvíjet, aby se vyrovnaly s další elektrifikací
místní dopravy. V takových případech by mělo být členským státům povoleno požadavky na elektromobilitu
neuplatňovat. Bez ohledu na tuto výjimku však může být elektrifikace dopravy účinným nástrojem ke zlepšení
kvality vzduchu či k řešení problémů se zabezpečením dodávek, s nimiž se právě takové regiony a systémy často
potýkají.

(28)

Při uplatňování požadavků na infrastrukturu elektromobility podle změn směrnice 2010/31/EU stanovených touto
směrnicí by členské státy měly brát ohled na to, že je zapotřebí holistického a soudržného územního plánování
a že je třeba prosazovat alternativní, bezpečné a udržitelné druhy dopravy a jejich podpůrné infrastruktury, napří
klad v podobě vyhrazené parkovací infrastruktury pro elektrická jízdní kola a pro vozidla osob s omezenou
schopností pohybu.

(29)

Programy pro jednotný digitální trh a energetickou unii by měly být sladěny a měly by sloužit společným cílům.
Digitalizace energetického systému rychle mění energetické prostředí, od integrace obnovitelných zdrojů energie po
inteligentní sítě a budovy připravené na inteligentní řešení. Z hlediska digitalizace odvětví stavebnictví jsou důležité
cíle Unie v oblasti konektivity a ambice na zavedení vysokokapacitních komunikačních sítí pro inteligentní domác
nosti a dobře propojené komunity. Měly by být k dispozici cílené pobídky, které podpoří systémy připravené na
inteligentní řešení a digitální řešení v zastavěném prostředí. Vzniknou tak nové příležitosti k energetickým úspo
rám, neboť spotřebitelé získají přesnější informace o svých spotřebních zvyklostech a provozovatelé systému budou
moci síť lépe řídit.

(30)

Pro měření schopnosti budov využívat informační a komunikační technologie a elektronické systémy pro účely
přizpůsobení provozu budov potřebám uživatelů a sítě a pro zvýšení energetické účinnosti a celkové hospodárnosti
budov by měl být používán ukazatel připravenosti pro chytrá řešení. Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení by
měl zvýšit povědomí vlastníků a uživatelů budov o hodnotě automatizace budov a elektronického monitorování
technických systémů budov a měl by uživatelům budovy poskytnout jistotu, pokud jde o skutečné úspory plynoucí
z těchto nových rozšířených funkcí. Využívání tohoto systému pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá
řešení by mělo být pro členské státy nepovinné.
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(31)

S cílem přizpůsobit směrnici 2010/31/EU technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc
přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem doplnění uvedené směrnice stanovením
definice ukazatele připravenosti pro chytrá řešení a metodiky pro jeho výpočet. Je obzvláště důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 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 (1) o zdokonalení tvorby
právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský
parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky
přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(32)

S cílem zajistit jednotné podmínky provádění směrnice 2010/31/EU ve znění této směrnice by měly být Komisi
svěřeny prováděcí pravomoci týkající se podmínek pro provádění nepovinného společného systému Unie pro
hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. (2)

(33)

Aby bylo při renovacích budov zajištěno co nejlepší využití finančních opatření týkajících se energetické účinnosti,
měla by tato opatření být svázána s kvalitou renovačních prací, a to se zřetelem k zamýšleným nebo již dosaženým
úsporám energie. Tato opatření by proto měla být navázána na vlastnosti zařízení či materiálu používaných při
renovaci, na úroveň certifikace či kvalifikace osoby zajišťující instalaci, na energetický audit nebo na zlepšení
dosažené v důsledku renovace, které by mělo být posouzeno porovnáním certifikátů energetické náročnosti
vydaných před renovací a po ní, použitím standardních hodnot či jinou transparentní a přiměřenou metodou.

(34)

Stávající nezávislé kontrolní systémy pro certifikáty energetické náročnosti mohou být využívány pro kontrolu
souladu a měly by být posíleny, aby byla zajištěna kvalita certifikátů. Pokud jsou nezávislé kontrolní systémy pro
certifikáty energetické náročnosti doplněny o nepovinnou databázi nad rámec požadavků směrnice 2010/31/EU ve
znění této směrnice, může být tato databáze využita pro kontrolu souladu a pro tvorbu statistik o regionálním či
vnitrostátním fondu budov. Jsou zapotřebí vysoce kvalitní údaje o fondu budov a tyto údaje by mohly být částečně
získány z databází, které téměř všechny členské státy v současné době vyvíjí a spravují pro účely certifikátů
energetické náročnosti.

(35)

Podle posouzení dopadů provedeného Komisí nejsou ustanovení týkající se inspekcí otopných soustav a klimati
začních systémů účinná, neboť v dostatečné míře nezajišťují počáteční ani průběžnou hospodárnost těchto tech
nických systémů. V současnosti se dostatečně nezohledňují ani levná technická řešení energetické účinnosti s velmi
krátkou dobou návratnosti, jako je např. hydraulické vyvážení otopné soustavy a instalace či výměna termostatic
kých regulačních ventilů. Ustanovení týkající se inspekcí by měla být pozměněna, aby byly zajištěny lepší výsledky
inspekcí. Tyto změny by měly klást důraz na inspekce centralizovaných otopných soustav a klimatizačních
systémů, a to i jsou-li tyto systémy kombinovány s větracími systémy. Uvedené změny by měly z oblasti působ
nosti vyjmout malé otopné soustavy, jako jsou elektrické ohřívače a kamna na dřevo, nedosahují-li prahových
hodnot pro inspekci podle směrnice 2010/31/EU ve znění této směrnice.

(36)

Při provádění inspekcí a pro dosažení zamýšleného snížení energetické náročnosti budov v praxi by mělo být cílem
snížení stávající energetické náročnosti otopných soustav, klimatizačních systémů a větracích systémů za reálných
podmínek použití. Reálná hospodárnost uvedených soustav a systémů závisí na energii využívané za dynamicky se
měnících typických nebo průměrných provozních podmínek. Takové podmínky vyžadují většinou pouze část
nominální výkonové kapacity, a proto by inspekce otopných soustav, klimatizačních systémů a větracích systémů
měly obsahovat i posouzení příslušných schopností daných zařízení zvyšovat hospodárnost soustav a systémů za
měnících se podmínek, jako jsou provozní podmínky částečného zatížení.

(37)

Automatizace budov a elektronické monitorování technických systémů budov se ukázaly jako účinná náhrada
inspekcí, zejména u rozsáhlých systémů, a skýtají značný potenciál nákladově efektivních a významných energe
tických úspor pro spotřebitele i podniky. Instalace těchto zařízení by se ve velkých jiných než obytných budovách
a bytových domech, které jsou dostatečně velké na to, aby se náklady vrátily za méně než tři roky, měla považovat
za nákladově nejefektivnější alternativu k inspekcím, neboť umožňuje jednat podle poskytnutých informací, čímž

(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(2) 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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jsou zajištěny energetické úspory v dlouhodobém výhledu. V případě malých instalací by pak zdokumentování
hospodárnosti systémů osobami zajišťujícími instalaci mělo podpořit ověřování plnění minimálních požadavků
stanovených pro všechny technické systémy budov.
(38)

Stávající možnost členských států rozhodnout se pro opatření založená na poskytování poradenství coby alterna
tivy k inspekcím otopných soustav, klimatizačních systémů, kombinovaných systémů pro vytápění a větrání
a kombinovaných systémů pro klimatizaci a větrání má být zachována za předpokladu, že celkový dopad takových
opatření je před zahájením jejich uplatňování doložen, formou zprávy předložené Komisi, jako rovnocenný účinku
inspekce.

(39)

S prováděním režimů pravidelných inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů podle směrnice
2010/31/EU byly spojeny značné administrativní a finanční investice ze strany členských států i soukromého
sektoru, zahrnující školení a akreditace odborníků, zajišťování kvality a kontroly, jakož i náklady na inspekce.
Pro členské státy, které přijaly nezbytná opatření na zavedení pravidelných inspekcí a zavedly efektivní režimy
inspekcí, může být vhodné i nadále tyto režimy provozovat, a to i u menších otopných soustav a klimatizačních
systémů. V takových případech by členské státy neměly být povinny tyto přísnější požadavky oznamovat Komisi.

(40)

Aniž je dotčena volba členských států, zda uplatňovat soubor norem v oblasti energetické náročnosti budov, jež
byly vypracovány na základě mandátu Komise M/480, který obdržel Evropský výbor pro normalizaci (CEN),
uznání těchto norem a jejich prosazování ve všech členských státech by mělo na provádění směrnice 2010/31/EU
ve znění této směrnice pozitivní dopad.

(41)

Doporučení Komise (EU) 2016/1318 (1) týkající se budov s téměř nulovou spotřebou energie popisuje, jak by
provádění směrnice 2010/31/EU mohlo současně zajistit transformaci fondu budov a přechod na udržitelnější
dodávky energie, což zároveň podporuje strategii vytápění a chlazení. Za účelem zajištění řádného provádění by
měl být aktualizován všeobecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov a mělo by se dostat podpory
snižování náročnosti obvodových plášťů budov, a to s využitím činnosti CEN v rámci mandátu Komise M/480.
Členské státy se mohou rozhodnout, že budou navíc poskytovat dodatečné číselné ukazatele, například pro celkové
energetické potřeby celé budovy nebo pro emise skleníkových plynů.

(42)

Tato směrnice by neměla členským státům bránit ve stanovení ambicióznějších požadavků v oblasti energetické
náročnosti pro budovy a pro prvky budov, pokud jsou takové požadavky v souladu s právem Unie. Skutečnost, že
tyto požadavky mohou za určitých okolností omezovat instalování nebo používání výrobků, na něž se vztahují
jiné použitelné harmonizační právní předpisy Unie, je v souladu s cíli směrnic 2010/31/EU a 2012/27/EU za
předpokladu, že takové požadavky nepředstavují neodůvodněnou překážku trhu.

(43)

Jelikož cíle této směrnice, totiž snížit množství energie potřebné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým
užíváním budov, nemůže být v dostatečné míře dosaženo členskými státy, avšak na základě zaručené soudržnosti
společných cílů, porozumění a politické vůle jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout
opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení uvede
ného cíle nezbytné.

(44)

Tato směrnice plně respektuje vnitrostátní specifika jednotlivých členských států, rozdíly mezi nimi a jejich pravo
moci v souladu s čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Záměrem této směrnice je dále umožnit sdílení osvěd
čených postupů, a usnadnit tak v Unii přechod k energeticky vysoce účinnému fondu budov.

(45)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011
o informativních dokumentech (2) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých
za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi
jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směr
nice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za
odůvodněné.

(1) Doporučení Komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie
a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie (Úř.
věst. L 208, 2.8.2016, s. 46).
(2) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
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Směrnice 2010/31/EU a 2012/27/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změny směrnice 2010/31/EU
Směrnice 2010/31/EU se mění takto:
1) Článek 2 se mění takto:
a) bod 3 se nahrazuje tímto:
„3. „technickým systémem budovy“ technické zařízení budovy nebo její ucelené části určené k vytápění prostor,
chlazení prostor, větrání, přípravě teplé vody, zabudovanému osvětlení, automatizaci a kontrole budov, výrobě
elektrické energie na místě nebo kombinace těchto systémů, včetně systémů, které využívají energii z obno
vitelných zdrojů;“;
b) vkládá se nový bod, který zní:
„3a. „systémem automatizace a kontroly budov“ systém sestávající ze všech produktů, softwaru a inženýrských
služeb, které mohou podporovat energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů
budovy pomocí automatického ovládání a usnadněním jejich manuálního řízení;“;
c) vkládají se nové body, které znějí:
„15a. „otopnou soustavou“ kombinace prvků, které jsou potřebné pro vnitřní úpravu vzduchu, při níž je zvyšo
vána teplota;
15b. „zdrojem tepla“ část otopné soustavy, která vytváří užitečné teplo pomocí jednoho nebo více z následujících
procesů:
a) spalování paliv, například v kotli;
b) Jouleův jev, k němuž dochází v topných tělesech systému elektrického odporového ohřevu;
c) získávání tepla z okolního vzduchu, z odváděného vzduchu z ventilace, z vody nebo ze zemního zdroje
tepelným čerpadlem;
15c. „smlouvou o energetických službách“ smlouva o energetických službách ve smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (*);
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně
směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315,
14.11.2012, s. 1).“;
d) doplňuje se nový bod, který zní:
„20. „izolovanou mikrosoustavou“ izolovaná mikrosoustava ve smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice Evropského parla
mentu a Rady 2009/72/ES (*);
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro
vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).“
2) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 2a
Dlouhodobá strategie renovací
1.
Každý členský stát vytvoří dlouhodobou strategii renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných
a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých, a to tak, aby nejpozději v roce 2050 disponoval energeticky
vysoce účinným fondem budov bez emisí uhlíku, čímž podpoří nákladově efektivní transformaci stávajících budov na
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Každá dlouhodobá strategie renovací se předloží v souladu s platnými
povinnostmi v oblasti plánování a podávání zpráv a zahrnuje:
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a) přehled vnitrostátního fondu budov vycházející podle potřeby ze statistického vzorku a očekávaného podílu
renovovaných budov v roce 2020;
b) stanovení nákladově efektivních přístupů k renovacím podle typu budovy a klimatického pásma, případně se
zohledněním potenciálních relevantních aktivačních momentů v průběhu doby životnosti budovy;
c) politiky a opatření na podporu nákladově efektivních rozsáhlých renovací budov, včetně rozsáhlých renovací
prováděných v několika fázích, a na podporu cílených nákladově úsporných opatření a renovací, například
prostřednictvím zavedení dobrovolného režimu pasportů pro renovace budov;
d) přehled politik a opatření zaměřených na energeticky nejnáročnější segmenty vnitrostátního fondu budov,
problém rozdílných motivací a selhání trhu, jakož i nástin příslušných vnitrostátních kroků přispívajících ke
zmírnění energetické chudoby;
e) politiky a opatření zacílené na všechny veřejné budovy;
f) přehled vnitrostátních iniciativ na podporu inteligentních technologií a dobře propojených budov a komunit,
jakož i dovedností a vzdělávání v odvětví stavebnictví a energetické účinnosti a
g) fakticky podložený odhad očekávaných úspor energie a dalších přínosů, například v oblasti zdraví, bezpečnosti
a kvality vzduchu.
2.
V dlouhodobé strategii renovací stanoví každý členský stát plán s opatřeními a měřitelnými ukazateli pokroku
stanovenými na vnitrostátní úrovni s ohledem na dlouhodobý cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů
v Unii o 80–95 % ve srovnání s rokem 1990, aby zajistil energeticky vysoce účinný vnitrostátní fond budov bez
emisí uhlíku a aby usnadnil nákladově efektivní transformaci stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou
energie. V plánu uvedou orientační dílčí cíle pro roky 2030, 2040 a 2050 a specifikují, jak tyto cíle přispívají
k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti v souladu se směrnicí 2012/27/EU.
3.
Na podporu mobilizace investic do renovací potřebných na dosažení cílů uvedených v odstavci 1 členské státy
usnadní přístup k vhodným mechanismům pro:
a) agregaci projektů, mimo jiné prostřednictvím investičních platforem či skupin a konsorcií malých a středních
podniků, jež umožní přístup investorům a souborná řešení potenciálním klientům;
b) snižování vnímané rizikovosti operací v oblasti energetické účinnosti pro investory a soukromý sektor;
c) využívání veřejných prostředků jako páky pro získání dalších soukromých investic nebo řešení specifického
selhání trhu;
d) směrování investic do energeticky účinného veřejného fondu budov souladu s pokyny agentury Eurostat; a
e) zajištění přístupných a transparentních nástrojů pro poskytování poradenství, jako jsou jednotná kontaktní místa
pro spotřebitele a služby energetického poradenství o příslušných energeticky úsporných renovacích a o finanč
ních nástrojích.
4.
Komise shromáždí a poskytne alespoň veřejným orgánům osvědčené postupy v oblasti úspěšných veřejných
i soukromých systémů financování energeticky úsporných renovací a informace o systémech agregace menších
projektů energeticky úsporných renovací. Komise dále vymezí a poskytne osvědčené postupy týkající se finančních
pobídek k renovaci ze spotřebitelského hlediska a zohlední přitom rozdíly mezi členskými státy v nákladové efek
tivnosti.
5.
Na podporu vývoje své dlouhodobé strategie renovací uspořádá každý členský stát na toto téma veřejnou
konzultaci před tím, než tuto strategii předloží Komisi. Každý členský stát přiloží ke své dlouhodobé strategii
renovací shrnutí výsledků svých veřejných konzultací.
Každý členský stát při provádění svých dlouhodobých strategií renovací stanoví podmínky konzultace inkluzivním
způsobem.
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6.
Každý členský stát přiloží ke své dlouhodobé strategii renovací podrobnosti provádění své nejaktuálnější
dlouhodobé strategie renovací, včetně detailů plánovaných politik a opatření.
7.
Každý členský stát může použít svou dlouhodobou strategii renovací pro účely řešení požární bezpečnosti
a rizik spojených s intenzivní seismickou aktivitou, jež mají dopad na energeticky úsporné renovace a na životnost
budov.“
3) Článek 6 se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Nové budovy
1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nové budovy splňovaly minimální požadavky na
energetickou náročnost stanovené v souladu s článkem 4.
2.
Členské státy zajistí, aby byla před zahájením výstavby nových budov vzata v úvahu technická, environmentální
a ekonomická proveditelnost vysoce účinných alternativních systémů, jsou-li k dispozici.“
4) V článku 7 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy podporují v souvislosti s budovami podstupujícími větší renovace vysoce účinné alternativní systémy,
pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, a věnují pozornost otázkám zdravého vnitřního
prostředí, požární bezpečnosti a rizikům spojeným s intenzivní seismickou aktivitou.“
5) Článek 8 se nahrazuje tímto:
„Článek 8
Technické systémy budov, elektromobilita a ukazatel připravenosti budov pro chytrá řešení
1.
Pro účely optimalizace využívání energie technickými systémy budovy stanoví členské státy systémové poža
davky na celkovou energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající dimenzování, úpravu a kontrolu
s ohledem na technické systémy, které jsou instalovány ve stávajících budovách. Členské státy mohou tyto systémové
požadavky rovněž uplatnit na nové budovy.
Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy budovy, jejich výměnu a modernizaci a použijí se, pokud
je to technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné.
Členské státy vyžadují, aby byly nové budovy v technicky a ekonomicky proveditelných případech vybaveny samo
regulačními zařízeními, jež individuálně regulují teplotu v každé místnosti nebo v odůvodněných případech v samos
tatné vytápěné zóně ucelené části budovy. Ve stávajících budovách se instalace takových samoregulačních zařízení
vyžaduje v technicky a ekonomicky proveditelných případech při výměně zdrojů tepla.
2.
Pokud jde o nové jiné než obytné budovy a jiné než obytné budovy procházející větší renovací, které mají více
než deset parkovacích míst, zajistí členské státy instalaci nejméně jedné dobíjecí stanice ve smyslu směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2014/94/EU (*) a kabelovodů, tedy vedení elektrických kabelů, nejméně pro každé páté
parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:
a) parkoviště je umístěno uvnitř budovy a u větších renovací se renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických
rozvodů budovy nebo
b) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a u větších renovací se renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických
rozvodů parkoviště.
Komise do 1. ledna 2023 podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o tom, jak by politika Unie v oblasti budov
mohla případně přispět k podpoře elektromobility, a případně za tím účelem navrhne opatření.
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3.
Do 1. ledna 2025 členské státy stanoví požadavky týkající se instalace minimálního počtu dobíjecích stanic do
všech jiných než obytných budov s více než dvaceti parkovacími místy.
4.
Členské státy se mohou rozhodnout, že požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 nestanoví nebo nepoužijí ve
vztahu k budovám, které vlastní nebo užívají malé a střední podniky definované v hlavě I přílohy doporučení Komise
2003/361/ES (**).
5.
Pokud jde o nové obytné budovy a obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než deset
parkovacích míst, zajistí členské státy instalaci kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací
místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:
a) parkoviště je umístěno uvnitř budovy a u větších renovací se renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických
rozvodů budovy nebo
b) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a u větších renovací se renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických
rozvodů parkoviště.
6.
Členské státy se mohou rozhodnout nepoužít odstavce 2, 3 a 5 na konkrétní kategorie budov v těchto
případech:
a) pokud jde o odstavce 2 a 5, žádosti o stavební povolení či rovnocenné žádosti byly podány před 10. březnem
2021;
b) požadované kabelovody by závisely na izolovaných mikrosoustavách nebo se budovy nacházejí v nejvzdálenějších
regionech ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, pokud by to mělo za důsledek zásadní problémy pro
provoz místní energetické soustavy a ohrožení stability místní sítě;
c) náklady na instalaci dobíjecích stanic a kabelovodů přesahují 7 % celkových nákladů na danou větší renovaci
budovy;
d) na veřejnou budovu se již vztahují srovnatelné požadavky v souladu s provedením směrnice 2014/94/EU.
7.
Aniž je dotčeno právo členských států upravující majetkové a nájemní poměry, stanoví členské státy opatření
v zájmu jednoduššího zavádění dobíjecích stanic v nových i stávajících obytných i jiných než obytných budovách
a zabývají se případnými regulačními překážkami, včetně povolovacích a schvalovacích postupů.
8.
Členské státy zváží potřebu soudržných politik pro budovy, tzv. měkkou mobilitu a zelenou mobilitu a pro
územní plánování.
9.
Členské státy zajistí, aby při instalaci, nahrazení nebo modernizaci technického systému budovy byla posou
zena celková energetická náročnost pozměněné části a v případě potřeby aby byl posouzen celý pozměněný systém.
Výsledky se zdokumentují a tato dokumentace bude předána vlastníkovi budovy tak, aby zůstala k dispozici a mohla
být použita pro ověření souladu s minimálními požadavky stanovenými podle odstavce 1 tohoto článku a za účelem
vydání certifikátů energetické náročnosti budovy. Aniž je dotčen článek 12, členské státy rozhodnou, zda budou
vyžadovat vydání nového certifikátu energetické náročnosti.
10.
Komise přijme do 31. prosince 2019 akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23, kterým se doplňuje
tato směrnice stanovením nepovinného společného systému Unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá
řešení. Hodnocení vychází z posouzení schopností budovy nebo její ucelené části přizpůsobit svůj provoz potřebám
uživatelů a sítě a zlepšovat svoji energetickou účinnost a snižovat celkovou náročnost.
V souladu s přílohou Ia nepovinné společné systém Unie pro hodnocení připravenosti pro chytrá řešení:
a) stanoví definici ukazatele připravenosti pro chytrá řešení a
b) stanoví metodiku jeho výpočtu.
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11.
Komise po konzultaci příslušných zúčastněných subjektů přijme do 31. prosince 2019 prováděcí akt, který
podrobně stanoví technické parametry pro účinné provádění systému uvedeného v odstavci 10 tohoto článku, včetně
časového harmonogramu nezávazné testovací fáze na vnitrostátní úrovni, a vyjasní doplňkový vztah systému k cer
tifikátům energetické náročnosti uvedeným v článku 11.
Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 3.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).
(**) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003,
s. 36).“

6) V článku 10 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
„6.
Členské státy zajistí provázanost svých finančních opatření v oblasti energeticky úsporných renovací budov se
zamýšlenými nebo již dosaženými úsporami energie stanovenými podle jednoho či více z těchto kritérií:
a) energetická náročnost zařízení či materiálu použitých k renovaci; v tomto případě má být zařízení či materiál
použitý k renovaci instalován osobami s příslušnou úrovní certifikace či kvalifikace;
b) standardní hodnoty výpočtu úspor energie v budovách;
c) zlepšení dosažené takovou renovací porovnáním certifikátů energetické náročnosti vydaných před renovací a po
ní;
d) výsledky energetického auditu;
e) výsledky jiné relevantní, transparentní a přiměřené metody, která prokazuje snížení energetické náročnosti.
6a.
Databáze pro certifikáty energetické náročnosti umožní shromažďování údajů o měřené či vypočítané spotřebě
energie zahrnutých budov, což obnáší alespoň veřejné budovy, pro něž byl v souladu s článkem 12 vydán certifikát
energetické náročnosti uvedený v článku 13.
6b.
Na požádání jsou pro statistické a výzkumné účely a majiteli budovy zpřístupněny alespoň souhrnné anony
mizované údaje splňující požadavky Unie i členských států na ochranu údajů.“
7) Články 14 a 15 se nahrazují tímto:
„Článek 14
Inspekce otopných soustav
1.
Členské státy stanoví opatření potřebná k zajištění pravidelných inspekcí přístupných částí otopných soustav či
kombinovaných systémů pro vytápění a větrání prostor o jmenovitém výkonu vyšším než 70 kW, jako jsou zdroj
tepla, řídicí systém a oběhové čerpadlo (čerpadla) používané k vytápění budov. Součástí inspekce je posouzení
účinnosti a dimenzování zdroje tepla vzhledem k požadavkům na vytápění budovy a v příslušných případech zohled
nění schopností otopné soustavy či kombinovaného systému pro vytápění a větrání prostor optimalizovat výkon
v typických či průměrných provozních podmínkách.
Pokud nejsou v otopné soustavě či kombinovaném systému pro vytápění a větrání prostor nebo ohledně požadavků
na vytápění budovy po inspekci provedené v souladu s tímto odstavcem provedeny žádné změny, členské státy se
mohou rozhodnout, že nebudou vyžadovat opakované posouzení dimenzování zdroje tepla.
2.
Technické systémy budov, na něž se výslovně vztahuje dohodnuté kritérium energetické náročnosti nebo
smluvní ujednání o dohodnuté míře zvýšení energetické účinnosti, jako jsou smlouvy o energetických službách,
nebo které provozuje provozovatel služby či sítě, a které jsou tudíž předmětem systémových opatření pro sledování
výkonu, jsou osvobozeny od požadavků stanovených v odstavci 1 za předpokladu, že celkový dopad takového
přístupu je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1.
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3.
Alternativně k odstavci 1 a za předpokladu, že celkový dopad je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1,
si mohou členské státy zvolit, že přijmou opatření s cílem zajistit, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství
o výměně zdrojů tepla, dalších změnách otopné soustavy či kombinovaného systému pro vytápění a větrání prostor
a alternativních řešeních pro posouzení účinnosti a vhodného dimenzování těchto soustav a systémů.
Před uplatněním alternativních opatření podle prvního pododstavce tohoto odstavce každý členský stát formou
zprávy předložené Komisi doloží, že dopad takových opatření je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1.
Tato zpráva se předloží v souladu s platnými povinnostmi v oblasti plánování a podávání zpráv.
4.
Členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než obytné budovy s otopnou soustavou či kombi
novaným systémem pro vytápění a větrání prostor o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly v technicky
a ekonomicky proveditelných případech do roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov.
Systémy automatizace a kontroly budov jsou schopné:
a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci;
b) referenčně srovnávat energetickou účinnost budovy, zjišťovat ztráty účinnosti technických systémů budovy
a informovat osobu odpovědnou za zařízení nebo technickou správu budovy o možnostech zlepšení energetické
účinnosti a
c) umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i intero
perabilitu s technickými systémy budovy, které zahrnují různé typy chráněných technologií a zařízení od různých
výrobců.
5.

Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby obytné budovy byly vybaveny:

a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů a informuje majitele nebo správce
budovy v případě výrazného poklesu účinnosti a v případě nutnosti provedení údržby, a
b) účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie.
6.
Budovy, které splňují požadavky uvedené v odstavcích 4 nebo 5, jsou osvobozeny od požadavků stanovených
v odstavci 1.
Článek 15
Inspekce klimatizačních systémů
1.
Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí klimatizačních
systémů či kombinovaných systémů pro klimatizaci a větrání o jmenovitém výkonu větším než 70 kW. Součástí
inspekce je posouzení účinnosti a dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy
a v příslušných případech zohlednění schopností klimatizačního systému či kombinovaného systému pro klimatizaci
a větrání optimalizovat jejich hospodárnost v typických či průměrných provozních podmínkách.
Pokud nejsou v klimatizačním systému či v kombinovaném systému pro klimatizaci a větrání nebo ohledně poža
davků na chlazení budovy po inspekci provedené v souladu s tímto odstavcem provedeny žádné změny, členské státy
se mohou rozhodnout, že nebudou vyžadovat opakované posouzení dimenzování klimatizačního systému.
Členské státy, které zachovávají přísnější požadavky podle čl. 1 odst. 3, jsou osvobozeny od povinnosti oznamovat je
Komisi.
2.
Technické systémy budov, na něž se výslovně vztahuje dohodnuté kritérium energetické náročnosti nebo
smluvní ujednání o dohodnuté míře zvýšení energetické účinnosti, jako jsou smlouvy o energetických službách,
nebo které provozuje provozovatel služby či sítě, a které jsou tudíž předmětem systémových opatření pro sledování
výkonu, jsou osvobozeny od požadavků stanovených v odstavci 1 za předpokladu, že celkový dopad takového
přístupu je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1.
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3.
Alternativně k odstavci 1 a za předpokladu, že celkový dopad je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1,
si mohou členské státy zvolit, že přijmou opatření s cílem zajistit, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství
o výměně klimatizačních systémů či kombinovaných systémů pro klimatizaci a větrání, dalších změnách klimatizač
ního systému či kombinovaného systému pro klimatizaci a větrání a alternativních řešeních pro posouzení účinnosti
a vhodného dimenzování těchto systémů.
Před uplatněním alternativních opatření podle prvního pododstavce tohoto odstavce každý členský stát formou
zprávy předložené Komisi doloží, že dopad takových opatření je rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1.
Tato zpráva se předloží v souladu s platnými povinnostmi v oblasti plánování a podávání zpráv.
4.
Členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než obytné budovy s klimatizačním systémem či
s kombinovanými systémy pro klimatizaci a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly v technicky
a ekonomicky proveditelných případech do roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov.
Systémy automatizace a kontroly budov jsou schopné:
a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci;
b) referenčně srovnávat energetickou účinnost budovy, zjišťovat ztráty účinnosti technických systémů budovy
a informovat osobu odpovědnou za zařízení nebo technickou správu budovy o možnostech zlepšení energetické
účinnosti a
c) umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i intero
perabilitu s technickými systémy budovy, které zahrnují různé typy chráněných technologií a zařízení od různých
výrobců.
5.

Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby obytné budovy byly vybaveny:

a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů a informuje majitele nebo správce
budovy v případě výrazného poklesu účinnosti a v případě nutnosti provedení údržby, a
b) účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie.
6.
Budovy, které splňují požadavky uvedené v odstavci 4 nebo 5, jsou osvobozeny od požadavků stanovených
v odstavci 1.“
8) Článek 19 se nahrazuje tímto:
„Článek 19
Přezkum
Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 26, přezkoumá do 1. ledna 2026 tuto směrnici z hlediska
zkušeností získaných během jejího uplatňování a z hlediska dosaženého pokroku, a v případě potřeby předloží
návrhy.
V rámci tohoto přezkumu Komise posoudí, jak by členské státy mohly v politice Unie v oblasti budov a energetické
účinnosti uplatňovat přístupy na úrovni okresů či městských částí a zároveň zajistit, aby každá budova splňovala
minimální požadavky energetické náročnosti, například prostřednictvím plánů celkových renovací zahrnujících
namísto jednotlivých budov vícero budov v určitém územním kontextu.
Komise zejména posoudí, zda je třeba dále vylepšovat certifikáty energetické náročnosti v souladu s článkem 11.“
9) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 19a
Studie proveditelnosti
Komise dokončí do roku 2020 studii proveditelnosti, v níž vyjasní možnosti a časový harmonogram k zavedení
inspekcí samostatných systémů větrání a dobrovolného systému pasportů pro renovaci budov, který doplňuje certi
fikáty energetické náročnosti, s cílem poskytnout dlouhodobý postupný plán renovací konkrétní budovy na základě
kritérií kvality v návaznosti na energetický audit, a nastíní příslušná opatření a renovace, které by mohly snížit
energetickou náročnost;“
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10) V čl. 20 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy zejména poskytnou vlastníkům nebo nájemcům budov informace o certifikátech energetické
náročnosti, zejména o jejich účelu a cílech, o nákladově efektivních opatřeních a případně o finančních nástrojích
pro účely snížení energetické náročnosti budovy a o nahrazení kotlů na fosilní paliva udržitelnějšími alternativami.
Členské státy poskytnou informace prostřednictvím přístupných a transparentních nástrojů pro poradenství, jako je
poradenství v oblasti renovací a jednotná kontaktní místa;“
11) Článek 23 se nahrazuje tímto:
„Článek 23
Výkon přenesené pravomoci
1.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 5, 8 a 22 je Komisi svěřena na dobu pěti let
od 9. července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto
pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parla
ment nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto
období.
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 8 a 22 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými
členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdoko
nalení tvorby právních předpisů.
5.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 5, 8 a 22 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu
Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen,
nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
12) Články 24 a 25 se zrušují.
13) Článek 26 se nahrazuje tímto:
„Článek 26
Postup projednávání ve výboru
1.

Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011

3.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

14) Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice.
Článek 2
Změna směrnice 2012/27/EU
Článek 4 směrnice 2012/27/EU se nahrazuje tímto:
„Článek 4
Renovace budov
První verze dlouhodobé strategie členských států za účelem uvolnění investic do renovace vnitrostátního fondu obytných
a komerčních budov, a to jak veřejných tak soukromých, bude zveřejněna do 30. dubna 2014 a poté každé tři roky
aktualizována a předložena Komisi jako součást vnitrostátního akčního plánu energetické účinnosti.“
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Článek 3
Provedení
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
10. března 2020. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech
provádějících směrnici 2010/31/EU nebo směrnici 2012/27/EU se považují za odkazy na uvedené směrnice ve znění této
směrnice. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Článek 4
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 5
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dne 30. května 2018.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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PŘÍLOHA

Přílohy směrnice 2010/31/EU se mění takto:
1) Příloha I se mění takto:
a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Energetická náročnost budovy je určena na základě vypočtené či skutečné spotřeby energie a odráží typickou
spotřebu energie pro vytápění prostor, chlazení prostor, přípravu teplé vody, větrání, zabudované osvětlení
a jiné technické systémy budov;
Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena číselným ukazatelem spotřeby primární energie v kWh/(m2.r)
pro účely certifikace energetické náročnosti a souladu s minimálními požadavky na energetickou náročnost.
Metodika používaná pro stanovení energetické náročnosti budovy musí být transparentní a otevřená inovacím.
Členské státy popíší svou vnitrostátní metodiku výpočtu podle vnitrostátních příloh souhrnných norem, totiž
ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 a 52018-1, jež byly vypracovány na základě mandátu M/480,
který obdržel Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Toto ustanovení nepředstavuje právní kodifikaci těchto
norem.“
b) bod 2 se nahrazuje tímto:
„2. Energetické potřeby týkající se vytápění prostor, chlazení prostor, přípravy teplé vody, větrání, osvětlení
a dalších technických systémů budovy se vypočítají za účelem dosažení optimální úrovně zdravého vnitřního
prostředí, kvality vnitřního vzduchu a komfortu stanovených členskými státy na vnitrostátní nebo regionální
úrovni.
Výpočet primární energie je založen na primárních energetických nebo váhových faktorech pro jednotlivé
energetické nosiče, jež mohou být založeny na vnitrostátních, regionálních či místních ročních, případně též
sezónních či měsíčních vážených průměrech nebo na konkrétnějších informacích dostupných pro jednotlivé
dálkové soustavy.
Primární energetické faktory nebo váhové faktory vymezí členské státy. Při uplatňování těchto faktorů na
výpočet energetické náročnosti členské státy zajistí, aby cílem byla optimální energetická náročnost pláště
budovy.
Při výpočtech primárních energetických faktorů za účelem výpočtu energetické náročnosti budov mohou
členské státy zohlednit obnovitelné zdroje energie dodávané energetickým nosičem a obnovitelné zdroje
energie vyráběné a využívané na místě za předpokladu, že je uplatňování nediskriminační.“;
c) vkládá se nový bod, který zní:
„2a. Členské státy mohou pro účely vyjádření energetické náročnosti určité budovy vymezit další číselné ukazatele
celkové spotřeby primární energie z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů a emisí skleníkových plynů
vyprodukovaných v kgCO2eq/(m2.r).“;
d) v bodě 4 se návětí nahrazuje tímto:
„4. Bere se v úvahu příznivý vliv těchto hledisek:“.
2) Vkládá se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA IA
SPOLEČNÝ OBECNÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI BUDOV PRO CHYTRÁ ŘEŠENÍ

1. Komise stanoví definici ukazatele připravenosti pro chytrá řešení a metodiku jeho výpočtu, s cílem hodnotit
schopnosti budovy nebo jejich ucelené části přizpůsobit svůj provoz potřebám uživatelů a sítě a zlepšovat
svoji energetickou účinnost a snižovat celkovou náročnost.

19.6.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/91

Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení zahrnuje prvky zlepšené úspory energie, referenční srovnávání a prvky
flexibility, rozšířené funkce a schopnosti vyplývající ze vzájemně více propojených a inteligentních zařízení.
Metodika zohlední prvky jako inteligentní měřiče, systémy automatizace a kontroly budov, samoregulační zařízení
pro regulaci vnitřní teploty vzduchu, zabudované domácí spotřebiče, dobíjecí stanice pro elektrická vozidla,
skladování energie a podrobně popsané funkce a interoperabilitu těchto prvků, jakož i vnitřní prostředí, úroveň
energetické účinnosti a náročnosti a flexibilitu, kterou umožňují.
2. Metodika stojí na třech klíčových funkcích souvisejících s budovou a jejími technickými systémy:
a) schopnost zachovat míru energetické náročnosti a energeticky účinný provoz budovy přizpůsobením spotřeby
energie například využíváním energie z obnovitelných zdrojů;
b) schopnost přizpůsobovat svůj provozní mód v reakci na potřeby uživatelů s náležitým zohledněním uživa
telské vstřícnosti, zachování zdravého vnitřního prostředí a schopnosti podávat zprávy o využívání energie a
c) flexibilita, pokud jde o celkové potřeby budovy z hlediska elektřiny, včetně její schopnosti umožnit účast na
aktivní i pasivní a implicitní i explicitní reakci na potřeby, vzhledem k síti, například flexibilitou a schopností
přesouvat zatížení.
3. Metodika může dále zohledňovat:
a) interoperabilitu mezi systémy (inteligentní měřiče, systémy automatizace a kontroly budov, zabudované
domácí spotřebiče, samoregulační zařízení pro regulaci vnitřní teploty vzduchu v budově a senzory kvality
vnitřního vzduchu a ventilace) a
b) příznivý vliv stávajících komunikačních sítí, zejména existenci fyzické infrastruktury uvnitř budovy připravené
pro vysokorychlostní připojení, jako je například dobrovolné označení „připraveno na širokopásmové připo
jení“, a existenci přístupového bodu u více bytových budov v souladu s článkem 8 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/61/EU (*).
4. Metodika nemá negativní dopad na stávající vnitrostátní režimy certifikace energetické náročnosti a vychází ze
souvisejících iniciativ na vnitrostátní úrovni při současném zohlednění zásady vlastnictví uživatelem, ochrany
údajů, soukromí a bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a sou
kromí, jakož i nejlepších dostupných technik pro kybernetickou bezpečnost.
5. Metodika stanoví nejvhodnější formát parametru ukazatele připravenosti pro chytrá řešení a musí být jednoduchá,
transparentní a snadno pochopitelná pro spotřebitele, vlastníky, investory a účastníky trhu reagující na poptávku.
___________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Úř. věst. L 155, 23.5.2014, s. 1).“
3) Příloha II se mění takto:
a) první odstavec bodu 1 se nahrazuje tímto:
„Příslušné orgány nebo subjekty, na které byla příslušnými orgány přenesena odpovědnost za provádění nezávi
slého kontrolního systému, namátkově vyberou ze všech každoročně vydaných certifikátů energetické náročnosti
a provedou jejich ověření. Vzorek musí být dostatečně velký, aby byly zajištěny statisticky významné výsledky
ohledně souladu.“;
b) doplňuje se nový bod, který zní:
„3. Když se informace přidávají do databáze, musí mít vnitrostátní orgány možnost pro účely monitorování
a ověřování určit původce daného doplnění.“
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