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Pozměňovací návrh 35
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 19931 o 
uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém.

(1) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 o 
uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém Země.

Or. pl

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, který klimatický systém je ohrožen, 
a naznačit tak, že změna klimatu není problém místního, nýbrž celosvětového (planetárního) 
rázu.

Pozměňovací návrh 36
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 

                                               
1 Úř. věst. L 33, 7.2.1994, s. 11.
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povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % v porovnání s úrovní roku 1990.

povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země obecně a Evropská unie 
obzvláště by měly nadále určovat směr 
a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % a do roku 2035 o 60 % v porovnání 
s úrovní roku 1990. Konečným cílem je do 
roku 2050 postupně odstranit emise 
z fosilních zdrojů v Evropské unii .

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % v porovnání s úrovní roku 1990.

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % a do roku 2050 o 60 až 80 %
v porovnání s úrovní roku 1990.

Or. pt
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Odůvodnění

Na svém zasedání, které se konalo v březnu 2007, Evropská rada zdůraznila, že do roku 2050 
bude nutné docílit dlouhodobého snížení emisí o 60 až 80 %.

Pozměňovací návrh 38
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % v porovnání s úrovní roku 1990.

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % a do roku 2050 o 50 % v porovnání 
s úrovní roku 1990.

Or. en

Odůvodnění

Snížit emise do roku 2050 o 80 % v porovnání s úrovní roku 1990 je příliš ambiciózní cíl, 
kterého lze v praxi jen těžko dosáhnout. Tento cíl je navíc ztížen skutečností, že navrhovaná 
směrnice pokrývá přibližně 60 % celkové hodnoty emisí skleníkových plynů (po přijetí změny 
směrnice 2003/87/ES bude pokryto 40 %), jejichž zdroji jsou malí producenti emisí jako 
doprava (auta, nákladní vozidla), budovy (především vytápění), služby, malá průmyslová 
zařízení, zemědělství, odpadové hospodářství, atd., které je obtížné řídit.
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Pozměňovací návrh 39
Evangelia Tzampazi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby se využil potenciál snížení 
spotřeby energie v EU do roku 2020 
o 20 %, měl by se stát  indikativním cíl 
Akčního plánu pro energetickou 
účinnost: Využití možnosti 
(KOM(2006)0545) pro členské státy 
povinným. Komise přijme opatření za 
tímto účelem nejpozději v roce 2009. 

Or. en

Odůvodnění

Cíl účinnosti stanovený EU je jediným z cílů pro rok 2020, který není právně závazný. Využití 
tohoto potenciálu musí být hlavním cílem ve všech odvětvích. Úspora energie díky splnění cíle 
energetické účinnosti povede ke snížení celkových emisí a to zejména emisí pocházejících ze 
stavebnictví a dopravy. Změna cíle energetické účinnosti na právně závazný cíl je jediným 
způsobem, jak zajistit zaměření na úsporu energie a jasně zavázat vlády EU k investici do 
energetické účinnosti. 

Pozměňovací návrh 40
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) 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 vytvořila systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, který 
zahrnuje některá odvětví hospodářství. Aby 
bylo cíle snížení emisí skleníkových plynů 

(5) 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 vytvořila systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, který 
zahrnuje některá odvětví hospodářství. Aby 
bylo cíle snížení emisí skleníkových plynů 
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do roku 2020 o 20 % oproti úrovni roku 
1990 dosaženo co nejhospodárněji, měla 
by k dosažení tohoto snížení emisí přispět 
všechna odvětví hospodářství. Členské 
státy by nicméně měly provést dodatečné 
politiky a opatření za účelem dalšího 
omezení emisí skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

do roku 2020 o 40 % oproti úrovni roku 
1990 dosaženo co nejhospodárněji, měla 
by k dosažení tohoto snížení emisí přispět 
všechna odvětví hospodářství. Členské 
státy by nicméně měly provést dodatečné 
politiky a opatření za účelem dalšího 
omezení emisí skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v souladu s cíli vytyčenými 
v Kjótském protokolu na období po roce 
2012.

Or. en

Odůvodnění

Podle nejnovějších vědeckých hodnocení zveřejněných na fóru Tallberg by bylo zapotřebí 
dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 40 % a usilovat přitom i nadále o důsledné 
plnění a posilování cílů Kjótského protokolu. Nebude dosaženo spolehlivé mezinárodní 
dohody, pokud cílem významných průmyslových zemí nebude dosáhnout zásadního snížení 
v souladu s cíli stanovenými ve 4. zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 41
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy zvýší energetickou 
účinnost ve všech hospodářských 
odvětvích. Aby se využil potenciál snížení 
spotřeby energie v EU do roku 2020 
o 20%, měl by se stát indikativní cíl 
Akčního plánu pro energetickou 
účinnost: Využití možnosti 
(KOM(2006)0545) pro členské státy 
závazným.

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie je nejúčinnější způsob řešení změn klimatu. Podle Akčního plánu pro 
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energetickou účinnost činí přímé náklady při neschopnosti EU účinně využívat energii do 
roku 2020 na 100 miliard euro ročně. Dále se v plánu uvádí, že do roku 2020 je technicky i 
hospodářsky možné ušetřit do roku 2020 nejméně 20 % celkové primární energie nad rámec 
toho, čeho by bylo dosaženo vlivem cen a strukturálních změn hospodářství, přirozenou 
obměnou technologií a již zavedených opatření.

Pozměňovací návrh 42
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Úsilí každého členského státu by mělo 
být určeno ve vztahu k úrovni jeho emisí 
skleníkových plynů z roku 2005, která 
představuje poslední ověřené údaje emisí 
skleníkových plynů.

(6) Úsilí každého členského státu by mělo 
být určeno ve vztahu k úrovni jeho emisí 
skleníkových plynů z roku 1990, tj. 
v souladu s Kjótským protokolem.

Or. pl

Odůvodnění

Některé státy splnily veškeré povinnosti stanovené Kjótským protokolem a výrazně snížily 
emise CO2, zatímco jiné státy v tomto ohledu nepokročily, ačkoli protokol podepsaly. Nebylo 
by správné trestat státy, které povinnosti splnily, tím, že se odmění státy, které je nesplnily.

Pozměňovací návrh 43
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Úsilí každého členského státu by mělo 
být určeno ve vztahu k úrovni jeho emisí 
skleníkových plynů z roku 2005, která 
představuje poslední ověřené údaje emisí 
skleníkových plynů.

(6) Úsilí každého členského státu by mělo 
být určeno ve vztahu k úrovni jeho emisí 
skleníkových plynů v letech 2005 až 2006.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 44
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Každý členský stát by měl navrhnout 
vnitrostátní akční plán, v němž bude 
stanoven způsob, jakým dosáhne cíle 
snížení v odvětvích, která jsou mimo 
systém obchodování s emisemi. Každý 
akční plán by měl být předložen společně 
se strategií na podporu energetické 
účinnosti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 45
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Snížení emisí v odvětvích, která jsou 
mimo systém obchodování s emisemi, 
z velké části závisí na počínání 
jednotlivých občanů. Členské státy by 
měly zajistit, aby občané byli dobře 
připraveni na přijetí co nejlepších 
technologií a řešení a aby měli k dispozici 
potřebné zdroje. Občané by měli být 
povzbuzováni (mimo jiné prostřednictvím 
vzdělávání a nezávislých informací) 
k přijetí způsobu života šetřivého energií. 
Jako jeden z prvků tohoto procesu by 
členské státy také měly umožnit 
nestranným poradenským systémům 
v oblasti energie, aby působily na místní či 
regionální úrovni.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 46
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP 
na obyvatele, a tudíž předpoklady 
k vysokému nárůstu HDP, by mělo být 
povoleno své emise oproti roku 2005 
zvýšit, ale tyto členské státy by měly toto 
zvýšení emisí skleníkových plynů omezit a 
přispět k celkovému závazku Společenství 
ke snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání s 
rokem 2005 snížit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Máme-li v Kodani dosáhnout uspokojivé mezinárodní dohody, měli by se všechny země 
zavázat k tomu, že do roku 2020 sníží emise také v odvětvích, která jsou mimo systém 
obchodování s emisemi, nebo aby je alespoň udržely na stejné úrovni.  Použijeme-li HDP na 
obyvatele jako jediný ukazatel, dáváme špatný signál méně rozvinutým zemím, např. Číně 
a Indii, a podporujeme je ve zvyšování emisí. Abychom tomu zamezili, musíme požádat 
Evropskou komisi, aby vypracovala nový ukazatel zohledňující i emise a aby přerozdělila 
procentuální podíly členských států tak, aby žádný stát nemohl své emise zvyšovat.
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Pozměňovací návrh 47
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP 
na obyvatele, a tudíž předpoklady 
k vysokému nárůstu HDP, by mělo být 
povoleno své emise oproti roku 2005 
zvýšit, ale tyto členské státy by měly toto 
zvýšení emisí skleníkových plynů omezit a 
přispět k celkovému závazku Společenství 
ke snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání s 
rokem 2005 snížit.

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění HDP a objemu 
emisí skleníkových plynů na obyvatele v 
jednotlivých členských státech. 

Or. pl

Odůvodnění

V zájmu spravedlnosti z ekologického hlediska by hlavní znečišťovatelé produkující CO2 měli 
při boji proti změně klimatu nést více zodpovědnosti.

Pozměňovací návrh 48
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
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Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, ale tyto 
členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit.

Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, a umožnit 
jim tak, aby své HDP na obyvatele 
vyrovnaly s úrovní ostatních členských 
států. Tyto státy mohou toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit natolik, aby 
měly možnost tohoto cíle dosáhnout.
Členské státy, které mají v současnosti 
relativně vysoký HDP na obyvatele, by 
měly své emise v porovnání s rokem 2005 
snížit.

Or. pl

Odůvodnění

Nejdůležitějším cílem Společenství jako celku je harmonizace úrovně HDP v EU. Naopak není 
v zájmu Společenství jako celku není blokovat možnosti hospodářského rozvoje zemí s nízkým 
HDP na obyvatele. Pro některé země je však výroba energie spalováním uhlí jediným 
prostředkem, jak krátkodobě zabezpečit základní zdroje energie v dostatečném množství. 
S ohledem na současnou úroveň vývoje technologií zachycování a skladování uhlíku (CCS) 
a s nimi spojenými náklady je nemožné snížit emise CO2 pocházející ze spalování uhlí v 
souladu s právními předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh 49
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP 

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě rovného 
zacházení při zohlednění předešlého úsilí 
a výsledků členských států z let 1990 až 
2005. Státy, které projevily výrazné úsilí o 
snížení svých emisí, by měly být odměněny 
jako příklad a motivace pro ty státy, jež v 
tomto ohledu zůstávají pozadu. Všechny 
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na obyvatele, a tudíž předpoklady 
k vysokému nárůstu HDP, by mělo být 
povoleno své emise oproti roku 2005 
zvýšit, ale tyto členské státy by měly toto 
zvýšení emisí skleníkových plynů omezit a 
přispět k celkovému závazku Společenství 
ke snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání s 
rokem 2005 snížit.

členské státy musí své emise do roku 2020 
snížit.

Or. en

Odůvodnění

Máme-li v Kodani dosáhnout uspokojivé mezinárodní dohody, měli by se všechny země 
zavázat k tomu, že do roku 2020 sníží emise také v odvětvích, která jsou mimo systém 
obchodování s emisemi, nebo aby je alespoň udržely na stejné úrovni.  Použijeme-li HDP na 
obyvatele jako jediný ukazatel, dáváme špatný signál méně rozvinutým zemím, např. Číně 
a Indii, a podporujeme je ve zvyšování emisí. Abychom tomu zamezili, musíme požádat 
Evropskou komisi, aby vypracovala nový ukazatel zohledňující i emise a aby přerozdělila 
procentuální podíly členských států tak, aby žádný stát nemohl své emise zvyšovat.

Pozměňovací návrh 50
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady 
k vysokému nárůstu HDP, by mělo být 
povoleno své emise oproti roku 2005 
zvýšit, ale tyto členské státy by měly toto 
zvýšení emisí skleníkových plynů omezit a 
přispět k celkovému závazku Společenství 

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti v porovnání 
s průměrem EU relativně nízký HDP na 
obyvatele, by mělo být povoleno své emise 
oproti roku 2005 přiměřeně zvýšit, 
nicméně by však tyto členské státy měly 
toto zvýšení emisí skleníkových plynů 
omezit a přispět k celkovému závazku 
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ke snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit.

Společenství ke snížení emisí. Členské 
státy, které mají v současnosti relativně 
vysoký HDP na obyvatele, by tudíž měly 
své emise v porovnání s rokem 2005 
výrazněji snížit, aby dostály závazku 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité si vyjasnit, že mechanismus solidarity bude fungovat pouze v případě, že budou 
všechny členské státy respektovat celkový závazek Společenství a že případný nárůst emisí 
bude povolen pouze dočasně.

Pozměňovací návrh 51
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, ale tyto 
členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit.

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech a stávajících závazků ke 
snížení emisí podle dohody o sdílení 
břemene. Členským státům, které mají 
v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, ale tyto 
členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit. 

Or. de
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Odůvodnění

Některé členské státy by podle návrhu Komise měly povoleno vypouštět více emisí, než je cíl 
Kjótského protokolu. Vůči členským státům, které již kjótský cíl splnily, by to však nebylo 
spravedlivé a pro třetí země by to byl šokující signál. Proto má autor pozměňovacího návrhu 
v úmyslu změnit údaje pro tyto země, aby se snížily emise povolené v rámci sdílení břemene. 
Emise, které se touto úpravou ušetří, by měly být využity k přizpůsobení lineárního faktoru 
v obchodování s emisemi za účelem realističtějšího cíle v odvětví systému obchodování 
s emisemi.

Pozměňovací návrh 52
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 2005 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
oproti úrovni roku 2005. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 
2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 2005 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
oproti úrovni roku 2005. Kromě toho by 
žádnému členskému státu nemělo být 
povoleno vyšší množství emisí v roce 2020, 
než je  množství vyplývající z jeho závazku 
ke snížení emisí podle dohody o sdílení 
břemene z let 2008 až 2012. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 
2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

Or. de
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Odůvodnění

Některé členské státy by podle návrhu Komise měly povoleno vypouštět více emisí, než je cíl 
Kjótského protokolu. Vůči členským státům, které již kjótský cíl splnily, by to však nebylo 
spravedlivé a pro třetí země by to byl šokující signál. Proto má autor pozměňovacího návrhu 
v úmyslu změnit údaje pro tyto země, aby se snížily emise povolené v rámci sdílení břemene. 
Emise, které se touto úpravou ušetří, by měly být využity k přizpůsobení lineárního faktoru 
v obchodování s emisemi za účelem realističtějšího cíle v odvětví systému obchodování 
s emisemi.

Pozměňovací návrh 53
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 2005 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
oproti úrovni roku 2005. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 
2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
30 % oproti úrovni roku 1990 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 1990 o 30 % 
oproti úrovni roku 1990. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 
2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

Or. pl

Odůvodnění

Oprava z 20 % na 30 % vyplývá ze změny referenčního roku 2005 na 1990.
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Pozměňovací návrh 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy mohou zdůvodnit 
neomezené úrovně domácího snížení 
emisí skleníkových plynů nad i pod limity 
svých mezních hodnot, a to na základě 
nekompromisních opatření a politik, které 
mají další přínosy. V tomto ohledu by 
měla být dána přednost přínosům pro 
zdraví obyvatel (zejména v souvislosti 
s kvalitou ovzduší) a větší bezpečnost, 
ochranu ekosystémů a biologické 
rozmanitosti, snižování chudoby, 
zaměstnanost a energetickou bezpečnost.

 Or. en

Odůvodnění

Ve čtvrté hodnotící zprávě III. pracovní skupiny pro zmírnění změn klimatu Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu se jasně uvádí, že vedlejší přínos ve formě snížení znečištění 
ovzduší, větší energetické bezpečnosti či nárůst zaměstnanosti na venkově kompenzuje 
náklady na zmírnění klimatických změn. Ve všech oblastech světa, které byly zkoumány, 
panuje všeobecná shoda o tom, že včasné zdravotní a jiné přínosy vyplývající ze snížení emisí 
skleníkových plynů mohou být významné jak v průmyslových, tak v rozvojových zemích. 

Pozměňovací návrh 55
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Emise skleníkových plynů z odvětví, 
která nespadají do působnosti směrnice 
2003/87/ES, by měly po roce 2020 nadále 
v každém roce lineárně klesat. Je však 
zbytečné stanovit velmi ambiciózní 
hodnoty pro snížení do roku 2050, 
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vzhledem k tomu, že stávající vědecké 
poznatky ani technologický vývoj 
nedovolují učinit reálný odhad, pokud jde 
o období za dvacet let.

Or. fr

Odůvodnění

Stanovit velmi ambiciózní cíle pro rok 2050 je nereálné. Pokud nebude uzavřena mezinárodní 
dohoda, vyjde evropské úsilí vniveč. Proč bychom měli sami stanovovat něco, co by mělo být 
předmětem společného úsilí?

Pozměňovací návrh 56
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V zájmu zajištění jednoznačného 
a plného dodržování ze strany členských 
států zavede Komise mechanismus 
přímých sankcí vůči jednotlivým státům, 
které neplní své povinnosti vyplývající 
z tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 
flexibilita, podpořen udržitelný rozvoj ve 
třetích zemích, zejména rozvojových, a aby 
byla poskytnuta jistota investorům, 
Společenství by mělo nadále uznávat určité 

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 
flexibilita, podpořen udržitelný rozvoj ve 
třetích zemích, zejména rozvojových, a aby 
byla poskytnuta jistota investorům, 
Společenství by mělo nadále uznávat určité 
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množství kreditů z projektů týkajících se 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, než bude dosaženo další 
mezinárodní dohody o změně klimatu. 
Členské státy by měly zajistit, že jejich 
politiky na nákup těchto kreditů zvýší 
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů 
a podpoří dosažení budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu.

množství kreditů z projektů týkajících se 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, pod podmínkou, že byly použity 
a že budou prováděny pomocí 
obnovitelných zdrojů energie, než bude 
dosaženo další mezinárodní dohody o 
změně klimatu. Členské státy by měly 
zajistit, že jejich politiky na nákup těchto 
kreditů zvýší spravedlivé zeměpisné 
rozšíření projektů a podpoří dosažení 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Již provedené projekty třetích zemí nebo jejich nově plánované projekty by se při uznávání 
emisních kreditů měly brát v potaz pouze v případě, že jsou použity obnovitelné zdroje 
energie.

Pozměňovací návrh 58
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 
flexibilita, podpořen udržitelný rozvoj ve 
třetích zemích, zejména rozvojových, a aby 
byla poskytnuta jistota investorům, 
Společenství by mělo nadále uznávat určité 
množství kreditů z projektů týkajících se 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, než bude dosaženo další 
mezinárodní dohody o změně klimatu. 
Členské státy by měly zajistit, že jejich 
politiky na nákup těchto kreditů zvýší 
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů a 
podpoří dosažení budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu.

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 
flexibilita, podpořen udržitelný rozvoj ve 
třetích zemích, zejména rozvojových, a aby 
byla poskytnuta jistota investorům, 
Společenství by mělo nadále uznávat určité 
množství kreditů z projektů typu „zlatý 
standard“ týkajících se snížení emisí 
skleníkových plynů ve třetích zemích, než 
bude dosaženo další mezinárodní dohody 
o změně klimatu. Členské státy by měly 
zajistit, že jejich politiky na nákup těchto 
kreditů zvýší spravedlivé zeměpisné 
rozšíření projektů a podpoří dosažení 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu.
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Pozměňovací návrh 59
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Aby bylo možno vyrovnat existující 
rozdíly mezi jednotlivými členskými státy 
v nákladech na snížení umožněním větší 
geografické flexibility a současně 
posílením efektivity celkových nákladů 
souhrnného závazku Společenství, měly 
by mít členské státy povoleno část svých 
povolených nároků na emise skleníkových 
plynů převést na jiný členský stát. Tyto 
převody by upravovala dvoustranná 
dohoda a transparentnost by byla 
zajištěna jejich oznámením Komisi 
a zápisem těchto převodů do registrů obou 
zúčastněných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh zvyšuje efektivitu nákladů, pokud jde o plnění cílů EU týkající se snížení emisí. 
Tato dobrovolná možnost by rovněž mohla pomoci zemím, které se budou kvůli nedostatku 
zdrojů potýkat s obtížemi při snižování svých emisí, neboť jim umožní financovat další 
činnosti/opatření v zemi převodu na základě financí získaných z převodu. Podpořeny budou 
všechny členské státy, které si přejí se zúčastnit. Především však největší bude přínos  pro 
životní prostředí, neboť účinné využívání našich zdrojů je základem dobré environmentální 
politiky.
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Pozměňovací návrh 60
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Aby bylo možno vyrovnat rozdíly mezi 
jednotlivými členskými státy, pokud jde o 
náklady na snížení emisí prostřednictvím 
větší geografické flexibility a současně 
zvýšením efektivity celkových nákladů 
souhrnného závazku Společenství, mělo by 
být členským státům povoleno převést část 
svých povolených nároků na emise 
skleníkových plynů na jiný členský stát. 
Tyto převody by upravovala dvoustranná 
dohoda a transparentnost by byla zajištěna 
jejich oznámením těchto převodů Komisi 
a jejich zápisem do registrů obou 
zúčastněných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh otevírá možnost obchodování s emisemi mezi členskými státy. Jelikož členské 
státy mají odlišné mezní náklady na snižování emisí, efektivita nákladů při plnění cíle EU se 
zvyšuje, aniž by se měnil objem celkového snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU.

Pozměňovací návrh 61
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 
skleníkových plynů vydaných na snížení, 
kterých bude dosaženo v období let 2008 
až 2012 a která jsou výsledkem projektů, 
jež budou přijaty všemi členskými státy 
během tohoto období. Členské státy by 

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 
skleníkových plynů vydaných na snížení, 
kterých bude dosaženo v období let 2008 
až 2012 a která jsou výsledkem projektů 
typu „zlatý standard“. Členské státy by 
také měly moci používat kredity snižování 
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také měly být moci používat kredity 
snižování emisí skleníkových plynů na 
snížení, která budou realizována po období 
2008 až 2012 a která jsou výsledkem 
projektů, jež byly zaregistrovány a 
provedeny během období let 2008 až 2012,
a výsledkem typů projektů („kategorie 
projektu“), jež byly přijaty všemi 
členskými státy během tohoto období.

emisí skleníkových plynů vydaných na 
snížení, kterých bude dosaženo v období 
let 2008 až 2012 a která jsou výsledkem 
projektů typu „zlatý standard“, jež byly 
zaregistrovány a provedeny během období 
let 2008 až 2012.

Or. en

Odůvodnění

Pro kredity JI/CDM je nutné zavést přísnější kritéria k zajištění toho, aby členské státy při 
plnění svých cílů v oblasti snižování emisí využívaly výhradně kredity pocházející z vysoce 
kvalitních projektů. Zlatý standard používá velmi přísnou definici přidané hodnoty a 
udržitelného rozvoje ke schválení projektů v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM).

Pozměňovací návrh 62
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V nejméně rozvinutých zemích bylo 
provedeno velmi málo projektů v rámci 
mechanismu čistého rozvoje (CDM). 
Společenství podporuje spravedlivé 
rozdělení projektů CDM, a to i 
prostřednictvím Globální aliance pro 
změnu klimatu vytvořené Komisí, je tudíž 
vhodné ujistit o přijatelnosti kreditů 
z projektů, které se začnou uskutečňovat až 
po období 2008 až 2012 v nejméně 
rozvinutých zemích, a které patří mezi 
projekty, jež budou přijaty všemi 
členskými státy Společenství během 
období 2008 až 2012. Tato přijatelnost by 
měla pokračovat buď do roku 2020, nebo 
do přijetí dohody se Společenstvím, pokud 
by se jednalo o dřívější datum.

(11) V nejméně rozvinutých zemích bylo 
provedeno velmi málo projektů v rámci 
mechanismu čistého rozvoje (CDM). 
Společenství podporuje spravedlivé 
rozdělení projektů CDM, a to i 
prostřednictvím Globální aliance pro 
změnu klimatu vytvořené Komisí, je tudíž 
vhodné ujistit o přijatelnosti kreditů 
z projektů typu „zlatý standard“, které se 
začnou uskutečňovat až po období 2008 až 
2012 v nejméně rozvinutých zemích. Tato 
přijatelnost by měla pokračovat buď do 
roku 2020, nebo do přijetí dohody se 
Společenstvím, pokud by se jednalo o 
dřívější datum.
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Pozměňovací návrh 63
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem poskytnutí větší flexibility 
a pro podporu udržitelného rozvoje 
v rozvojových zemích by mělo být 
členským státům umožněno používat 
dodatečné kredity z projektů 
prostřednictvím dohod uzavřených 
Společenstvím se třetími zeměmi. Bez 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu, která určuje přidělené množství 
pro rozvinuté země, by projekty 
společného provádění nemohly po roce 
2012 pokračovat. Kredity snižování emisí 
skleníkových plynů pocházející z těchto
projektů by však měly být nadále 
prostřednictvím dohod se třetími zeměmi 
uznávány.

(12) Za účelem poskytnutí větší flexibility 
a pro podporu udržitelného rozvoje 
v rozvojových zemích by mělo být 
členským státům umožněno používat 
dodatečné kredity z projektů typu „zlatý 
standard“ prostřednictvím dohod 
uzavřených Společenstvím se třetími 
zeměmi. Bez budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu, která určuje přidělené 
množství pro rozvinuté země, by projekty 
společného provádění nemohly po roce 
2012 pokračovat. Kredity snižování emisí 
skleníkových plynů pocházející z projektů 
typu „zlatý standard“ by však měly být 
nadále prostřednictvím dohod se třetími 
zeměmi uznávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby byla zajištěna větší flexibilita a 
motivace ke snižování emisí skleníkových 
plynů, měly by členské státy používat 
přebývající kredity z projektů a investic, 
které uskutečňují na území Evropské 
unie. 

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke svému významnému hospodárnému potenciálu v oblasti snižování emisí 
v členských státech by měl být vedle podpory projektů ve třetích zemích rovněž podporován 
obchod, projekty a převody v rámci EU, mezi jednotlivými členskými státy. 

Pozměňovací návrh 65
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 3 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. Toto 
množství se rovná třetině úsilí o snížení 
v roce 2020. Členským státům by mělo být 
povoleno převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 1 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismus systému obchodování s emisemi již zajišťuje výměnu mezi členskými státy: 
v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí v zájmu dosažení budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu a jednotných cílů v oblasti snižování emisí jednotlivých členských států by neměly být 
převody povoleny .
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Pozměňovací návrh 66
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 3 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. Toto 
množství se rovná třetině úsilí o snížení 
v roce 2020. Členským státům by mělo být 
povoleno převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích nebo v jiných členských státech až 
do výše 3 % emisí každého členského 
státu, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES v roce 2005. Toto množství se 
rovná třetině úsilí o snížení v roce 2020. 
Členským státům by mělo být povoleno 
prodat nevyužitou část tohoto množství 
jinému členskému státu formou dražby.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke svému významnému hospodárnému potenciálu v oblasti snižování emisí 
v členských státech by měl být vedle podpory projektů ve třetích zemích rovněž podporován 
obchod, projekty a převody v rámci EU, mezi jednotlivými členskými státy. 

Příležitost prodat nevyužitou část může být pro členské státy atraktivní a motivující.
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Pozměňovací návrh 67
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 3 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. Toto 
množství se rovná třetině úsilí o snížení 
v roce 2020. Členským státům by mělo být 
povoleno převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM 
z projektů typu „zlatý standard“, jelikož se 
tak napomůže zajištění trhu pro tyto 
kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace a 
konkurenceschopnosti se navrhuje povolit, 
aby členské státy až do uzavření další 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů typu „zlatý 
standard“ ve třetích zemích až do výše 
3 % emisí každého členského státu, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES 
v roce 2005. Toto množství se rovná třetině 
úsilí o snížení v roce 2020. Členským 
státům by mělo být povoleno převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
členské státy by měly přijímat pouze 
kredity snížení emisí ze zemí, které tuto 

(14) Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
členské státy by měly přijímat pouze 
kredity snížení emisí typu „zlatý standard“ 
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dohodu ratifikovaly a které podléhají 
společnému přístupu.

ze zemí, které tuto dohodu ratifikovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokrok v provádění závazků podle 
této směrnice by měl být každoročně 
vyhodnocen na základě zpráv podaných 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 
2004 o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství a 
provádění Kjótského protokolu. Každé dva 
roky by mělo být provedeno posouzení 
plánovaného pokroku a komplexní 
vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí 
by mělo být vykonáno v roce 2016.

(15) Pokrok v provádění závazků podle 
této směrnice by měl být každoročně 
vyhodnocen na základě zpráv podaných 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 
2004 o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství a 
provádění Kjótského protokolu. Každé dva 
roky by mělo být provedeno posouzení 
plánovaného pokroku a komplexní 
vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí 
by mělo být vykonáno v roce 2016, 
přičemž by se měly, pokud je to nutné, 
předložit návrhy za účelem dosažení cílů 
do roku 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Nejnovější vědecké poznatky 
dokládají, že pro zamezení nebezpečným
důsledkům působení lidstva na klimatický 
systém musí být koncentrace oxidu 
uhličitého snížena pod 350 ppm (částic na 
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jeden milion), což znamená snížení 
domácích emisí skleníkových plynů ve 
Společenství o 40 % do roku 2020 a o 60 
% do roku 2030 ve srovnání s úrovní 
v roce 1990. O tento cíl a s ním související 
závazky Společenství by se mělo usilovat 
při mezinárodních jednáních o dohodě 
o klimatu pro období po roce 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, jež každý členský stát může 
využívat, by mělo být zvýšeno až o 
polovinu dodatečného úsilí o snížení ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění zásady rovného 
zacházení mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích nebo jiných členských státech, jež 
každý členský stát může využívat, by mělo 
být zvýšeno až o polovinu dodatečného 
úsilí o snížení ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke svému významnému hospodárnému potenciálu v oblasti snižování emisí 
v členských státech by měl být vedle podpory projektů ve třetích zemích rovněž podporován 
obchod, projekty a převody v rámci EU, mezi jednotlivými členskými státy.
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Pozměňovací návrh 72
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, jež každý členský stát může 
využívat, by mělo být zvýšeno až o 
polovinu dodatečného úsilí o snížení ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění zásady rovného 
zacházení mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů v rámci 
EU a ve třetích zemích, jež každý členský 
stát může využívat, by mělo být zvýšeno až 
o polovinu dodatečného úsilí o snížení ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke svému významnému hospodárnému potenciálu v oblasti snižování emisí 
v členských státech by měl být vedle podpory projektů ve třetích zemích rovněž podporován 
obchod, projekty a převody v rámci EU, mezi jednotlivými členskými státy. 

Abychom se v budoucnosti vyhnuli rozdílným prováděním a nedostatečným výsledkům, měly 
bychom namísto zásady vzájemné solidarity použít zásadu rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 73
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
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mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity 
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, jež každý členský stát může 
využívat, by mělo být zvýšeno až o 
polovinu dodatečného úsilí o snížení ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity 
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů typu 
„zlatý standard“ ve třetích zemích, jež 
každý členský stát může využívat, by mělo 
být zvýšeno až o polovinu dodatečného 
úsilí o snížení ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do roku 
2020, pokud jde o emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, a o jeho
vyhodnocování.

Toto rozhodnutí stanoví příspěvky 
a pravidla pro určení příspěvků členských 
států ke splnění závazku Společenství a 
jeho členských států snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do roku 
2020, pokud jde o čistý objem emisí
skleníkových plynů způsobených činností 
člověka a jejich odbourávání ze zdrojů 
a plynů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, a o jejich vyhodnocování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do roku 
2020, pokud jde o emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, a o jeho 
vyhodnocování.

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do 
roku 2020 a o jeho vyhodnocování.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se vnitrostátní cíle stanoví pouze pro odvětví, na něž se obchodování s emisemi 
nevztahuje, bude rozdělení celkových nákladů na snížení emisí pro členské státy nejisté, neboť 
emise v odvětvích, na něž se obchodování s emisemi vztahuje, budou mít téměř samostatný 
vývoj. Tuto nejistotu lze odstranit tím, že se stanoví celkový vnitrostátní cíl, a břemena tak 
budou rovnocenně sdílena. Z textu rozhodnutí bude vypuštěno znění „pokud jde o emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES“.

Pozměňovací návrh 76
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFCs), fluoridu sírového (SF6) a zejména 
vodní pára (H2O) vyjádřené ekvivalentem 
oxidu uhličitého z různých zdrojů 
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určených podle směrnice 2003/87/ES. antropického původu určených podle 
směrnice 2003/87/ES.

Or. pl

Odůvodnění

Vodní pára je hlavním skleníkovým plynem a zodpovídá přibližně za 60 % skleníkového 
efektu. Množství obsahu vodní páry v atmosféře se mění podle období a jednotlivých oblastí 
planety (pohybuje se od 40 do 95 %) na základě koloběhu vody v přírodě, tj. procesů  
vypařování, kondenzace, sublimace a resublimace a zdrojů antropického původu. 

Pozměňovací návrh 77
Avril Doyle

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
určených podle směrnice 2003/87/ES.

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
určených podle směrnice 2003/87/ES. 
Pokud dojde k uzavření mezinárodní 
dohody podle čl. 3 odst. 1 nebo pokud do 
31. prosince 2012 nebude Společenstvím 
a členskými státy ratifikována žádná 
mezinárodní dohoda, zahrnuje pojem 
„emise skleníkových plynů“ rovněž jejich 
odstraňování pomocí přírodních zdrojů, 
které pohlcují CO2, v souladu 
s podmínkami této dohody, nebo, jestliže 
žádná mezinárodní dohoda uzavřena 
nebude, v souladu s harmonizovanými 
postupy uplatňovanými členskými státy.

Or. en
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Odůvodnění

Zachycování CO2 v lesních porostech je upraveno v Kjótském protokolu a předpokládá se, že 
bude v roce 2009 součástí kodaňské dohody. Opatření na ochranu klimatu v lesnictví musí být 
podpořena jako součást strategie k zajištění toho, aby se na celkovém cíli zabránit zvýšení 
teploty o více než 2 °C podílela veškerá odvětví.

Pozměňovací návrh 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
určených podle směrnice 2003/87/ES.

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFC), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
určených podle metodik pro odhad emisí 
podle zdrojů a jejich odstraňování pomocí 
přírodních zdrojů, které pohlcují CO2, 
upravených Kjótským protokolem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že směrnice 2003/87/ES neuvádí opatření, jež popisují, nakolik daný typ či 
množství skleníkového plynu vyjádřeného ekvivalentem oxidu uhličitého může způsobit 
globální oteplování, je nutný odkaz na přírodní zdroje pohlcující oxid uhličitý, jež jsou 
upraveny Kjótským protokolem.
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Pozměňovací návrh 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho se „emisemi skleníkových 
plynů“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
určených podle směrnice 2003/87/ES.

Vedle toho se „čistým objemem emisí
skleníkových plynů způsobených činností 
člověka“ rozumějí emise oxidu uhličitého 
(CO2), methanu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), částečně fluorovaných uhlovodíků 
(HFCs), zcela fluorovaných uhlovodíků 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) vyjádřené 
ekvivalentem oxidu uhličitého ze zdrojů 
nebo přírodních zdrojů, které pohlcují 
CO2, určených podle směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Mezinárodní dohodou“ se rozumí 
celosvětová a komplexní dohoda 
v návaznosti na Rámcovou úmluvu 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu ukládající EU snížit emise 
skleníkových plynů do roku 2020 o 30 % 
ve srovnání s úrovní v roce 1990, 
zavazující ostatní rozvinuté země ke 
srovnatelnému úsilí a ukládající 
hospodářsky vyspělejším rozvojovým 
zemím, aby se na snížení emisí 
skleníkových plynů podílely přiměřeně 
svým schopnostem a odpovědnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni Rady.

Pozměňovací návrh 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrovně emisí pro období 2013 do 2020. Úrovně emisí skleníkových plynů pro 
období 2013 do 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do roku 2020 omezí Společenství své 
vlastní emise skleníkových plynů nejméně 
o 40% ve srovnání s úrovní v roce 1990.
Emise skleníkových plynů ze zdrojů, které 
nejsou zahrnuty ve směrnici 2003/87/ES, 
by se měly omezit na jednu třetinu úsilí o 
snížení emisí vynakládaného na splnění 
toho cíle, přičemž jako základ bude 
použita úroveň emisí v roce 2005.
Pro zdroje, na které se nevztahuje 
navrhovaná směrnice 2003/87/ES, 
vypočítá Komise odpovídající mezní 
hodnoty snížení emisí skleníkových plynů 
a množství v tunách ekvivalentu CO2 na 
členský stát.

Or. en
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Odůvodnění

Ještě do nedávné doby stanovoval vědecký konsensus bezpečnou zónu pro zamezení nejhorším 
důsledkům klimatických změn na 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická úroveň 
začíná již na 350 ppm. To by znamenalo, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových plynů 
snížit nejméně o 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení předvídatelným 
a nákladově efektivním způsobem, musí být cíl pro snížení emisí v roce 2020 ambicióznější. 

Pozměňovací návrh 83
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do roku 2020 omezí Evropské 
společenství své emise skleníkových plynů 
nejméně o 30 % ve srovnání s úrovní 
v roce 1990.  
Emise skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje ve směrnici 
2003/87/ES, by se měly omezit o jednu 
třetinu úsilí o snížení emisí 
vynakládanému na splnění toho cíle, 
přičemž jako základ bude použita úroveň 
emisí v roce 2005.
Komise vypočítá odpovídající mezní 
hodnoty snížení emisí skleníkových plynů 
a množství v tunách ekvivalentu CO2 na 
členský stát pro zdroje, které nejsou 
zahrnuty v navrhované směrnici 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo nezbytného omezení skleníkových plynů tak, aby se teplota zvýšila 
o maximálně 2 °C, musí se do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů nejméně o cca 80–
90 %. Abychom docílili takového snížení, dostáli cílů a nepoškodili evropské hospodářství, 
musí být cíl pro rok 2020 vyšší.
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Pozměňovací návrh 84
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
tohoto článku, každý členský stát omezí do 
roku 2020 své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

1. Každý členský stát omezí do roku 2020 
své emise skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES, s 
ohledem na své emise v roce 2005.  
Žádnému členskému státu by nemělo být 
zaručeno, aby množství emisí v roce 2020 
převyšovalo množství vyplývající z jeho 
závazků ke snížení emisí podle dohody o 
sdílení zátěže na období 2008 až 2012. Pro 
dotčené státy Komise upraví procentuální 
podíly směrem dolů.

Or. xm

Odůvodnění

Některé členské státy by podle návrhu Komise měly povoleno vypouštět více emisí, než je cíl 
Kjótského protokolu. Vůči členským státům, které již kjótský cíl splnily, by to však nebylo 
spravedlivé a pro třetí země by to byl zničující signál. Z toho důvodu je záměrem autora 
pozměňovacího návrhu změnit těmto zemím hodnoty snížení emisí, jež spadají do sdílení 
zátěže. Emise, které se touto úpravou ušetří, by měly být využity k přizpůsobení lineárního 
faktoru v obchodování s emisemi za účelem určení realističtějšího cíle v systému obchodování 
s emisemi.

Pozměňovací návrh 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
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2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

2020 své emise skleníkových plynů na 
množství stanovené pro daný členský stát 
v příloze tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Výchozí bod by měl být založen na údajích uvedených v Kjótském protokolu, aby se vzala v 
potaz snížení emisí z počáteční fáze snižování. Nicméně vzhledem k tomu, že se využívání 
kreditů pružných mechanismů při naplňování kjótských závazků v období po Kjótu s největší 
pravděpodobností změní, je nutné zachovat možnost výběru průměru z let 2008–2010. 

Pozměňovací návrh 86
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
tohoto článku, každý členský stát omezí do 
roku 2020 své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

1. Každý členský stát omezí do roku 2020 
své vlastní emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nejméně o procentní podíl 
stanovený pro daný členský stát podle nové
přílohy tohoto rozhodnutí s ohledem na 
jeho emise v roce 2005, což zajistí Komise.

Or. en

Odůvodnění

Komise zajistí stanovení nových odpovídajících mezních hodnot emisí skleníkových plynů 
a odpovídajícího množství v tunách ekvivalentu CO2 jako cíle pro každý členský stát.
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Pozměňovací návrh 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
tohoto článku, každý členský stát omezí do 
roku 2020 své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

1. Každý členský stát omezí do roku 2020 
své vlastní emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nejméně o procentní podíl 
stanovený pro daný členský stát v příloze 
tohoto rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 2005. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se EU ujala spravedlivého podílu při dosahování cíle, který stanovuje nepřesáhnutí dvou 
stupňů, musela by do roku 2020 snížit své vlastní emise, tj. v rámci EU, nejméně o 40 %.

Pozměňovací návrh 88
Johannes Blokland

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
tohoto článku, každý členský stát omezí do 
roku 2020 své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 

1. Každý členský stát omezí do roku 2020 
své vlastní emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nejméně o procentní podíl 
stanovený pro daný členský stát v příloze 
tohoto rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 2005.
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2005.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, aby EU předpokládala negativní výsledek mezinárodních jednání a 
přijímala tak odpovědnost za pouhých 20 % snížení. Již od počátku se tudíž musí počítat s 
ekvivalentem celkového snížení emisí o 30 %, jenž byl odvozen na základě vědeckých 
podkladů a je v souladu s cíli EU pro udržení růstu celosvětové teploty pod 2 stupně Celsia. 

Pozměňovací návrh 89
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
tohoto článku, každý členský stát omezí do 
roku 2020 své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 2005.

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu o změně klimatu vedoucí ke 
snížením emisí, každý členský stát upraví 
do roku 2020 své emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, takovým způsobem, 
aby se jako referenční rok pro daný 
členský stát použil rok 1990.

Or. pl

Odůvodnění

Rok 1990 je prvním rokem, který je třeba brát v potaz, pokud jde o snižování emisí CO2 pro 
státy, jež podepsaly Kjótský protokol.
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Pozměňovací návrh 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu o změně klimatu vedoucí ke 
snížením emisí, jež přesahují snížení 
požadovaná podle tohoto článku, každý 
členský stát omezí do roku 2020 své emise 
skleníkových plynů způsobené činností 
člověka a jejich odbourávání ze zdrojů, 
přírodních zdrojů, které pohlcují CO2, 
a plynů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu o změně klimatu vedoucí ke 
snížením emisí, jež přesahují snížení 
požadovaná podle tohoto článku, každý 
členský stát omezí do roku 2020 své emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
o procentní podíl stanovený pro daný 
členský stát v příloze tohoto rozhodnutí s 
ohledem na jeho emise v letech 2005 až 
2006.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 92
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 2005.

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze*.

____________
* Odpovídající mezní hodnoty snížení 
emisí skleníkových plynů a množství 
v tunách ekvivalentu CO2 na členský stát 
znovu vypočte Komise.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být v Kodani dosaženo uspokojivé mezinárodní dohody, měli bychom zavázat všechny 
země, aby do roku 2020 snížily emise také v odvětvích, která jsou mimo systém obchodování 
s emisemi, nebo aby je alespoň udržely na stejné úrovni.  Je nepřijatelné, aby měly některé 
členské státy povoleno zvýšit své emise. Abychom tomu zamezili, musíme požádat Evropskou 
komisi, aby přepočítala přílohu tak, aby nikdo neměl povoleno zvýšit své emise. 

Aby byly naše právní předpisy byly spravedlivé, měly by se vzít v potaz výsledky z období mezi 
lety 1990 a 2005.

V důsledku těchto nových výpočtů se možná bude muset také změnit základ.
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Pozměňovací návrh 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro plnění povinností podle tohoto 
článku nesmějí být použity žádné kredity 
z projektových aktivit, pokud není 
zaručeno alespoň 40% celkové snížení 
vlastních emisí skleníkových plynů ve 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se EU ujala spravedlivého podílu při dosahování cíle, který stanovuje nepřesáhnutí dvou 
stupňů, musela by do roku 2020 snížit své vlastní emise, tj. v rámci EU, nejméně o 40 %. 

Pozměňovací návrh 94
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příloha -1 platí v případě, že budoucí 
mezinárodní dohoda o změně klimatu 
zajistí srovnatelné závazky pro ostatní 
rozvinuté země a odpovídající příspěvky ze 
strany hospodářsky vyspělejších 
rozvojových zemí, které budou úměrné 
jejich schopnostem a odpovědnosti, a že se 
Společenství dohodne na cíli snížení emisí 
o 30 % ve srovnání s úrovní roku 1990.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
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opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni Rady.

Pozměňovací návrh 95
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 zajistí 
každý členský stát, že v roce 2013 jeho 
celkové emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nepřesáhnou průměrné roční 
emise skleníkových plynů tohoto 
členského státu z uvedených zdrojů z let 
2008, 2009 a 2010, které budou vykázány 
nebo oznámeny a ověřeny podle směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 280/2004/ES. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadovaná úroveň emisí v členských státech v roce 2013 ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, jež podle čl. 3 bodu 2 odst. 1 nesmí přesáhnout průměrné roční emise 
skleníkových plynů z let 2008, 2009 a 2010, může členským státům zabránit v tom, aby měly 
prospěch ze zvýšení emisí. To by bylo v rozporu jak se zněním bodů odůvodnění rozhodnutí, 
tak se spravedlivostí a solidaritou při rozdělování podílu na úsilí mezi cíle členských států, 
jak již bylo vymezeno a znovu zdůrazněno na předešlých zasedáních Evropské rady.

Bod 2 článku 3 se proto vypouští.

Pozměňovací návrh 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 zajistí 2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 by měl 
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každý členský stát, že v roce 2013 jeho 
celkové emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nepřesáhnou průměrné roční 
emise skleníkových plynů tohoto 
členského státu z uvedených zdrojů z let 
2008, 2009 a 2010, které budou vykázány 
nebo oznámeny a ověřeny podle směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 280/2004/ES. 

každý členský stát zajistit, aby v roce 2013 
jeho celkový čistý objem emisí
skleníkových plynů způsobených činností 
člověka ze zdrojů a přírodních zdrojů, 
které pohlcují CO2, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, nepřesáhly
průměrné roční emise skleníkových plynů 
tohoto členského státu z uvedených zdrojů 
a přírodních zdrojů, které pohlcují CO2, 
z let 2008, 2009 a 2010, které budou 
vykázány nebo oznámeny a ověřeny podle 
směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí 
280/2004/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 zajistí
každý členský stát, že v roce 2013 jeho 
celkové emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nepřesáhnou průměrné roční 
emise skleníkových plynů tohoto 
členského státu z uvedených zdrojů z let 
2008, 2009 a 2010, které budou vykázány 
nebo oznámeny a ověřeny podle směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 280/2004/ES. 

2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 by měl 
každý členský stát zajistit, aby v roce 2013 
jeho celkový objem čistých emisí
skleníkových plynů způsobené činností 
člověka ze zdrojů a přírodních zdrojů, 
které pohlcují CO2, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, nepřesáhly
průměrné roční emise skleníkových plynů 
tohoto členského státu z uvedených zdrojů 
a přírodních zdrojů, které pohlcují CO2, 
z let 2008, 2009 a 2010, které budou 
vykázány nebo oznámeny a ověřeny podle 
směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí 
280/2004/ES.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni Rady.
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Pozměňovací návrh 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně uvedené 
emise skleníkových plynů, aby zajistil, že 
uvedené emise v roce 2020 nepřesáhnou 
maximální úroveň pro tento členský stát, 
jak je uvedeno v příloze. Pokud jde 
o vymezení výchozího bodu tohoto 
omezení, může každý členský stát zvolit 
buď cíl vymezený pro daný členský stát 
v Kjótském protokolu, nebo průměrné 
roční emise skleníkových plynů daného 
členského státu z let 2008, 2009 a 2010, 
které byly oznámeny a ověřeny podle 
směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí 
280/2004/ES.

Or. en

Odůvodnění

Výchozí bod by měl být založen na údajích uvedených v Kjótském protokolu, aby se vzala v 
potaz snížení emisí z počáteční fáze snižování. Nicméně vzhledem k tomu, že se využívání 
kreditů pružných mechanismů při naplňování kjótských závazků v období po Kjótu s největší 
pravděpodobností změní, je nutné zachovat možnost výběru průměru z let 2008–2010. 

Pozměňovací návrh 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát v roce 2016 lineárně 
uvedený čistý objem emisí skleníkových 
plynů způsobených činností člověka, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
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členský stát, jak je uvedeno v příloze. nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze, což 
zajistí Komise.

Or. en

Odůvodnění

Komise zajistí stanovení nových odpovídajících mezních hodnot emisí skleníkových plynů 
a odpovídajícího množství v tunách ekvivalentu CO2 jako cíl pro každý členský stát.

Pozměňovací návrh 101
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně uvedené 
emise skleníkových plynů, aby zajistil, že 
uvedené emise v roce 2020 nepřesáhnou 
maximální úroveň pro tento členský stát, 
jak je uvedeno v příloze.
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Or. pl

Odůvodnění

Z důvodů hospodářské životaschopnosti není možné omezit emise skleníkových plynů lineárně, 
což v grafu znázorňuje klesající profil ve formě inverzní křivky.

Pozměňovací návrh 102
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze*.
___________

* Odpovídající mezní hodnoty snížení emisí 
skleníkových plynů a množství v tunách 
ekvivalentu CO2 na členský stát znovu vypočte 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být v Kodani dosaženo uspokojivé mezinárodní dohody, měli bychom zavázat všechny 
země, aby do roku 2020 snížily emise také v odvětvích, která jsou mimo systém obchodování s 
emisemi, nebo aby je alespoň udržely na stejné úrovni.  Je tudíž nepřijatelné, aby měly 
některé členské státy povoleno své emise zvýšit. Abychom tomu zamezili, musíme požádat 
Evropskou komisi, aby přepočítala stávající přílohu a vypracovala novou takovým způsobem, 
aby nikdo neměl povoleno své emise v odvětvích, která jsou mimo systém obchodování 
s emisemi, zvýšit.
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Pozměňovací návrh 103
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se vlastní emise 
členského státu nacházejí pod mezní 
hodnotou uvedenou v odstavci 2, může 
členský stát převést rozdíl mezi svými 
vlastními emisemi skleníkových plynů 
a touto mezní hodnotou do následujícího 
roku. Pokud se emise skleníkových plynů 
členského státu nacházejí nad mezní 
hodnotou uvedenou v odstavci 2, 
kompenzuje členský stát tento 
nedostatečný výsledek v příštím roce.

Or. en

Odůvodnění

Poslední věta tohoto odstavce zajistí, aby členské státy v případě nedostatečného snížení emisí 
neplatily pokuty, avšak v následujícím roce musí snížit jak své „dlužné“ emise, tak emise, 
které mají na daný rok určené ke snížení. Tento odstavec je úzce spjat s novým článkem 5 a, 
který zavádí finanční postihy v případě, že emise nebyly dostatečně sníženy.

Pozměňovací návrh 104
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 1 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se pouze vlastní emise 
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státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

členského státu nacházejí pod mezní 
hodnotou uvedenou v odstavci 2, rozdíl 
mezi úrovní vlastních emisí skleníkových 
plynů a uvedenou mezní hodnotou může 
být převeden do následujícího roku.

Or. en

Odůvodnění

Do následujícího roku může členský stát převést pouze množství emisí vycházející z rozdílu 
vlastních emisí a mezních hodnot, které jsou uvedeny v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 105
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu vyprodukované tuzemskými 
provozovateli/zdroji nacházejí pod mezní 
hodnotou uvedenou v odstavci 2, může 
členský stát převést rozdíl mezi svými 
vlastními emisemi skleníkových plynů 
a touto mezní hodnotou do následujícího 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem objasnění.
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Pozměňovací návrh 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 1 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

Or. en

Odůvodnění

Pro některé členské státy by převedení 2 % emisí představovalo velkou část povinnosti snížit 
emise, a tudíž by to mohlo ohrozit skutečné lineární snížení.  Skutečnost, že místo toho bude 
stanoveno maximální množství 1 %, poskytuje větší jistotu, že se emise členských států začnou 
skutečně snižovat.

Pozměňovací návrh 107
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 
převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se až 5 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 
převést svůj přebytek snížení emisí do 
jakéhokoli následujícího roku.
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Or. en

Odůvodnění

Úroveň 2 % se zvýší za účelem snížení celkových nákladů balíčku. Je také třeba poskytnout 
členským státům větší flexibilitu např. ve formě převedení nevyužitých mezních hodnot emisí 
skleníkových plynů členských států nejen do následujícího roku, ale v rámci celého osmiletého 
období.

Pozměňovací návrh 108
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát může převést část 
svých nároků na emise skleníkových plynů, 
jež byly povoleny podle čl. 3 odst. 1 a 2, na 
jiný členský stát. Členský stát, který nárok 
na emise obdrží, je může použít pro splnění 
svých povinností podle čl. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh otevírá možnost obchodování s emisemi mezi členskými státy. Jelikož členské 
státy mají odlišné mezní náklady na snižování emisí, efektivita nákladů při plnění cíle EU se 
zvyšuje, aniž by se měnil objem celkového snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU.

Pozměňovací návrh 109
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát může převést část 
svých nároků na emise skleníkových 
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plynů, jež byly povoleny podle čl. 3 odst. 1
a 2, na jiný členský stát. Členský stát, 
který nárok na emise obdrží, je může 
použít pro provádění svých povinností 
podle čl. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh zvyšuje efektivitu nákladů, pokud jde o plnění cílů EU týkající se snížení emisí. 
Tato dobrovolná možnost by rovněž mohla pomoci zemím, které se budou z důvodu 
nedostatku zdrojů potýkat s obtížemi při snižování svých emisí, neboť jim umožní financovat 
další akce/opatření v zemi převodu na základě financí získaných z převodu. Užitek z toho 
budou mít všechny členské státy, které si přejí se zúčastnit. Nejpřínosnější to však bude pro  
životní prostředí, neboť účinné využívání vlastních zdrojů je základem dobré environmentální 
politiky.

Pozměňovací návrh 110
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát může převést část 
svých nároků na emise skleníkových 
plynů, jež byly povoleny podle čl. 3 odst. 1 
a 2, na jiný členský stát. Členský stát, 
který nárok na emise obdrží, je může 
použít pro splnění svých povinností podle 
čl. 3.

Or. en

Odůvodnění

V rámci navrhovaného systému je nutné poskytnout flexibilitu. Členské státy se mezi sebou liší 
z hlediska nákladů na snížení, geografie, přístupu k financím a několika dalších faktorů. V 
konečném důsledku je však důležitý výsledek v rámci EU.

Aby byla zvýšena celková efektivita nákladů, mělo by být členským státům umožněno převést 
část svých povolených nároků na emise skleníkových plynů na jiný členský stát. Tyto převody 
by upravovala dvoustranná dohoda, oznámení Komisi a zápis těchto převodů do registrů
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obou zúčastněných členských států.

Pozměňovací návrh 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud nebudou do roku 2009 emise 
skleníkových plynů z mezinárodní 
námořní dopravy zařazeny do oblasti 
působnosti jakéhokoli právního nástroje 
Společenství pro snižování emisí 
skleníkových plynů, přijme Komise 
opatření, která určí vnitrostátní závazky 
ke snížení uvedených emisí do roku 2012. 

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy pro sdílení úsilí by měly také řešit vzrůstající emise pocházející 
z mezinárodní námořní dopravy.

Pozměňovací návrh 112
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud nebudou do roku 2014 emise 
skleníkových plynů z mezinárodní 
námořní dopravy zařazeny do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES nebo 
jiného právního nástroje Společenství pro 
snižování uvedených emisí a jejich 
začlenění do závazků Společenství ke 
snížení emisí, předloží Komise 
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Evropskému parlamentu a Radě do roku 
2015 návrh na opatření, která určí 
vnitrostátní závazky ke snížení uvedených 
emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se emise členského státu nachází 
nad hranicí stanovenou v odstavci 2, musí 
daný členský stát tento nedostatečný 
výsledek kompenzovat v následujícím roce 
vynásobením nadměrných emisí 
z předchozího roku povinným dodatečným 
koeficientem snížení emisí 1,3. Pokud se 
emise skleníkových plynů členského státu 
nacházejí pod mezní hodnotou uvedenou 
v odstavci 2, může členský stát převést 
svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že při boji se změnou klimatu je nejdůležitější celková úroveň snížení emisí, 
samotné sankce nejsou dostačující. Komise by měla uplatňovat stejný koeficient obnovy 1,3, 
který se rovněž využívá v mechanismu plnění požadavků Kjótského protokolu.
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Pozměňovací návrh 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Emise skleníkových plynů Společenství 
z odvětví, která nespadají do působnosti 
směrnice 2003/87/ES, budou po roce 2020 
nadále každoročně klesat a do roku 2050 
dojde ke snížení těchto emisí nejméně 
o 80 % ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem je odstranění 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z používání fosilních paliv v Evropské 
unii. Komise do roku 2011 prověří, zda je 
vhodné rozlišovat cíl snižování emisí 
Společenství pro jednotlivé členské státy 
na další období, v opačném případě 
členské státy zajistí roční snížení svých 
emisí podle tohoto rozhodnutí na základě 
jednotného koeficientu snížení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud si EU klade za cíl dosáhnout toho, aby se nezvýšila globální teplota o více než 2 
stupně, měla by už nyní stanovit snižování emisí jako svůj dlouhodobý cíl. Rada pro životní 
prostředí již naznačila, že by do roku 2050 měly být v rámci EU sníženy emise až o 80 %.  

Pozměňovací návrh 115
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
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Emise skleníkových plynů Společenství 
z odvětví, která nespadají do působnosti 
směrnice 2003/87/ES, budou po roce 2020 
nadále každoročně klesat a do roku 2035 
dojde ke snížení těchto emisí nejméně 
o 60% ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem je odstranění 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z používání fosilních paliv v Evropské unii 
do roku 2050. Komise do roku 2011 
prověří, zda je vhodné rozlišovat cíl 
snižování emisí Společenství pro 
jednotlivé členské státy na další období, 
v opačném případě členské státy zajistí 
roční snížení svých emisí na základě 
tohoto rozhodnutí podle jednotného 
koeficientu snížení.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobější cíle jsou důležité pro udání směru investic. Pokud si EU klade za cíl 
dosáhnout toho, aby se nezvýšila globální teplota o více než 2 stupně, měla by už nyní stanovit 
snižování emisí jako svůj dlouhodobý cíl.  

Pozměňovací návrh 116
Johannes Blokland

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Emise skleníkových plynů Společenství 
z odvětví, která nespadají do působnosti 
směrnice 2003/87/ES, budou po roce 2020 
nadále každoročně klesat a do roku 2050 
dojde ke snížení těchto emisí nejméně 
o 80 % ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem je odstranění 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z používání fosilních paliv v Evropské 
unii. Komise by do roku 2011 měla 
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prověřit, zda je vhodné rozlišovat cíl 
snižování emisí Společenství pro 
jednotlivé členské státy na další období, 
v opačném případě by členské státy měly 
zajistit roční snížení svých emisí na 
základě tohoto rozhodnutí podle 
jednotného koeficientu snížení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud si EU klade za cíl dosáhnout toho, aby se nezvýšila globální teplota o více než 2 
stupně, měla by už nyní stanovit snižování emisí jako svůj dlouhodobý cíl. Rada pro životní 
prostředí již naznačila, že by do roku 2050 měly být v rámci EU sníženy emise až o 80 %.  

Pozměňovací návrh 117
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření Společenství pro dosažení cíle 

v oblasti energetické účinnosti
Komise podává zprávy o pokroku 
členských států v souvislosti se 
zvyšováním energetické účinnosti a do 
roku 2009 předloží legislativní návrhy 
s cílem zajistit, aby byl splněn cíl 
Společenství v oblasti energetické 
účinnosti omezit spotřebu energie EU 
o 20 % oproti odhadům pro rok 2020, jenž 
byl přijat Evropskou radou v březnu roku 
2007.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby byly členské státy schopny splnit cíle stanovené tímto rozhodnutím, musí 
se rozhodnutí Evropské rady o zvýšení energetické účinnosti EU do roku 2020 o 20 % začlenit 
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do právních předpisů EU.

Pozměňovací návrh 118
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Energetická účinnost

Aby se využily možnosti snížit spotřebu 
energie v EU do roku 2020 o 20 %, stává 
se indikativní cíl Akčního plánu pro 
energetickou účinnost: využití možností 
(KOM(2006)0545) pro členské státy EU 
závazným. Komise navrhne opatření za 
tímto účelem nejpozději v roce 2010.

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie je nejúčinnějším způsobem řešení změny klimatu. Podle Akčního plánu pro 
energetickou účinnost činí výše přímých nákladů při neschopnosti EU účinně využívat energii 
do roku 2020 na 100 miliard euro ročně. Dále plán uvádí, že do roku 2020 je technicky i 
hospodářsky možné ušetřit nejméně 20 % celkové primární energie nad rámec toho, čeho by 
bylo dosaženo vlivem cen a strukturálních změn hospodářství, přirozenou obměnou 
technologií a již zavedených opatření. 

Pozměňovací návrh 119
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
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K zajištění plného využití potenciálu 
energetické účinnosti a za účelem 
dosažení cíle snížit do roku 2020 spotřebu 
energie EU o 20 % navrhne Komise jako 
výchozí bod opatření, včetně závazných 
cílů, která budou založena na Akčním 
plánu pro energetickou účinnost: využití 
možností (KOM(2006)0545).

Or. en

Odůvodnění

Přijímání opatření v oblasti energetické účinnosti je z hlediska nákladů nejefektivnějším 
způsobem řešení změny klimatu, hospodářský potenciál při snížení nehospodárného užívání 
energie v Evropě je značný. V tomto ohledu je zvláštní, že Komise ve svém balíčku z ledna 
2008 nenavrhla pro energetickou účinnost závazné cíle v návaznosti na závěry jednání Rady 
v březnu 2007.  

Pozměňovací návrh 120
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Za účelem zajištění využití potenciálu 
snížení spotřeby energie v EU do roku 
2020 o 20% se indikativní cíl Akčního 
plánu pro energetickou účinnost: využití 
možností (KOM(2006)0545) stává pro 
členské státy povinným.
Evropská komise přijme za tímto účelem 
nejpozději do roku 2009 opatření, načež 
každý členský stát vypracuje strategii pro 
energetickou účinnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Riitta Myller

Návrh rozhodnutí
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Každý členský stát navrhne vnitrostátní 
akční plán, jímž se stanoví způsob, jakým 
dosáhne cíle snížení v odvětvích, která 
jsou mimo systém obchodování s emisemi.

Or. fi
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