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Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem dosažení tohoto cíle 
schválila Evropská rada na svém zasedání 
dne 8. a 9. března 2007 v Bruselu 30% 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020 ve srovnání s úrovní roku 1990, což 
představuje její příspěvek k celosvětové a 
všeobecné dohodě pro období pro roce 
2012, pokud se ke srovnatelnému snížení
emisí zaváží další rozvinuté země a pokud 
hospodářsky vyspělejší rozvojové země 
přispějí úměrně své odpovědnosti a 
schopnosti.

(3) Za účelem dosažení tohoto cíle 
schválila Evropská rada na svém zasedání 
dne 8. a 9. března 2007 v Bruselu 30% 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020 ve srovnání s úrovní roku 1990, 
s cílem dosáhnout celosvětové a 
všeobecné dohody pro období pro roce 
2012, pokud se ke srovnatelnému snížení 
emisí zaváží další rozvinuté země a pokud 
hospodářsky vyspělejší rozvojové země 
přispějí úměrně své odpovědnosti a 
schopnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Cílem EU je snížit úroveň emisí skleníkových plynů z roku 1990 o 20 %. Unie může učinit 
opatření na dosažení dalšího snížení až o 30 % ve srovnání s rokem 1990 pouze tehdy, bude-li 
existovat mezinárodní dohoda na období po skončení platnosti Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh 22
Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Jaderná energie má v boji proti 
změně klimatu rozhodující význam, jak 
zdůrazňuje i mezivládní výbor pro změnu 
klimatu (IPCC).  Spolu s obnovitelnými 
energiemi by mohlo v roce 2020 až 60 % 
naší energie být vyráběno bez CO2. 
Jaderná energie by přitom mohla být 
nákladově účinným zdrojem větší části 
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elektrické energie v pásmu základního 
zatížení, zatímco obnovitelné energie by se 
využívaly v době středního a maximálního 
zatížení.

Or. de

Odůvodnění

Díky svému vysokému podílu jaderné energie na výrobě elektřiny vypouští Francie již 
v dnešní době mnohem méně emisí CO2 na jednoho obyvatele než její sousedé. Přikládáme-li 
boji proti změně klimatu dostatečnou důležitost a přitom nechceme ohrozit 
konkurenceschopnost, nemůžeme se, vzhledem k výrazně vyšším nákladům na obnovitelné 
zdroje energie, vyhýbat výstavbě jaderných elektráren. Kromě toho tak bude zajištěno 
zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh 23
András Gyürk

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 v souladu s výchozím rokem 
stanoveným pro jednotlivé členské státy 
v Kjótském protokolu k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu.

Or. hu

Odůvodnění

Evropská unie a její členské státy ratifikovaly Kjótský protokol a jsou povinny ho provádět. 
Tento protokol je prvním závazným multilaterálním protokolem, který vznikl v rámci širší 
mezinárodní spolupráce a jehož cílem je snížit dopad změny klimatu v celosvětovém měřítku. 
Je vhodné definovat závazky zaměřené na ochranu klimatu v souvislosti se základními 
hodnotami a stanovit je v transparentním integrovaném systému pro následná referenční 
období a s ohledem na souhrnné závazky a závazky EU.
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Pozměňovací návrh 24
Adina-Ioana Vălean

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 v souladu 
se závěry jarního zasedání Evropské rady 
v roce 2008 a mělo by zohlednit potřebu 
zajistit rovnost mezi členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení roku 1990 jako referenčního roku má zásadní význam pro zajištění rovnosti mezi 
členskými státy a pro uznání úsilí, které v minulosti některé členské státy vyvinuly a jež v 
období let 1990–2005 vedlo k významnému snížení emisí. Rovněž by to bylo v souladu s 
doporučeními Evropské rady, která vyzývá k vytvoření nového systému sdíleného úsilí, který 
by uznal a zohlednil předchozí úspěchy členských států. Rok 1990 je použit jako referenční 
rok v rámci Kjótského protokolu, ale používá ho i EU pro stanovení svých cílů v oblasti 
snižování emisí. 

Pozměňovací návrh 25
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, který je 
posledním rokem, pro nějž jsou k dispozici 
ověřené údaje o emisích 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
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Odůvodnění

Některé členské státy důsledně dodržují své závazky v rámci Kjótského protokolu a radikálně 
snížily své emise CO2; jiné státy naopak sice podepsaly protokol, avšak nedosáhly žádného 
pokroku. Nelze připustit, aby první skupina byla potrestána a druhá odměněna.

Pozměňovací návrh 26
András Gyürk

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 zohledňovat čisté snížení emisí 
skleníkových plynů, kterého členské státy 
dosáhly v období od výchozího roku 
stanoveného v Kjótském protokolu do 
konce prvního zúčtovacího období, a mělo 
být založeno na zásadě vzájemné solidarity 
a potřebě udržitelného hospodářského růstu 
na území Společenství při zohlednění 
zásady společné, avšak diferencované 
odpovědnosti vůči rozvinutým a 
rozvojovým zemím i vůči členským státům 
Evropské unie. Každý členský stát musí 
proto stejnou měrou dosáhnout snížení 
emisí skleníkových plynů ve srovnání 
s příslušným výchozím rokem stanoveným 
v Kjótském protokolu.

Or. hu

Odůvodnění

EU a její členské státy přijaly zvláštní závazky a jsou na základě řady vnitrostátních právních 
předpisů povinny provádět ustanovení Kjótského protokolu, která pro ně platí. Společné 
snížení celkových emisí skleníkových plynů neznamená osvobození od tohoto závazku. V rámci 
těchto závazků musí každý účastník pomocí ověřitelných výsledků do roku 2005 dokázat, že 
své závazky plní.
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Pozměňovací návrh 27
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 relativního 
HDP na obyvatele a relativní úrovně emisí 
skleníkových plynů na obyvatele v 
jednotlivých členských státech. 

Or. pl

Odůvodnění

Zdá se, že z hlediska ochrany životního prostředí je spravedlivé, aby ty členské státy, které 
vypouštějí nejvíce emisí CO2 na osobu, měly za úkol vynaložit v boji proti změnám klimatu 
větší úsilí.

Pozměňovací návrh 28
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity, uznání dosažených úspěchů v 
oblasti snižování emisí a potřebě 
udržitelného hospodářského růstu na území 
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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 1990 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 1990 snížit.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení roku 1990 jako referenčního roku má zásadní význam pro zajištění rovnosti mezi 
členskými státy a pro uznání úsilí, které v minulosti některé členské státy vyvinuly a které v 
období let 1990–2005 vedlo k významnému snížení emisí. Rovněž by to bylo v souladu s 
doporučeními Evropské rady, která vyzývá k vytvoření nového systému sdíleného úsilí, který 
by uznal a zohlednil předchozí úspěchy členských států. Rok 1990 je použit jako referenční 
rok v rámci Kjótského protokolu, ale používá ho i EU pro stanovení svých cílů v oblasti 
snižování emisí. 

Pozměňovací návrh 29
Herbert Reul

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 

(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 poměrného
hrubého národního důchodu (HND) na 
obyvatele v jednotlivých členských státech. 
Členským státům, které mají v současnosti 
relativně nízký HND na obyvatele, a tudíž 
předpoklady k vysokému nárůstu HND, by 
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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, budou muset své emise 
v porovnání s rokem 2005 snížit.

mělo být povoleno své emise oproti roku 
1990 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 HND na obyvatele, budou muset 
své emise v porovnání s rokem 1990 snížit.

Or. de

Odůvodnění

Referenčním rokem by měl být rok 1990, protože některé členské státy vyvinuly značné úsilí o 
snížení emisí již v období let 1990–2005. Hrubý národní důchod se použije pro výpočet
vlastních prostředků EU a tvoří objektivnější základ než HDP.

Pozměňovací návrh 30
Dragoş Florin David

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 
regionech členských států vzhledem 
k tomu, že se emise skleníkových plynů  
v jednotlivých regionech liší. Regionům, 
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. Regiony, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 31
András Gyürk

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) 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. hu

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že by návrh zahrnoval členské státy s jednotnou sazbou snížení, rozsah 
snížení stanovených v bodě odůvodnění 8 původního návrhu nemá význam.
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Pozměňovací návrh 32
Herbert Reul

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 1990 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 1990 o 20 % 
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 
5% emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku. Také členské státy, 
jejichž emise skleníkových plynů budou 
v období od roku 2013 do roku 2020 
dosahovat každý rok mezní hodnoty nebo 
se v roce 2020 budou nacházet pod 
cílovou hodnotou, by měly mít možnost 
obchodovat se svými ušetřenými 
přebytečnými emisemi a podporovat tak 
ostatní členské státy, aby dodržely mezní 
hodnoty a splnily cíle.

Or. de

Odůvodnění

Referenčním rokem by měl být rok 1990, protože některé členské státy vyvinuly značné úsilí o 
snížení emisí již v období let 1990–2005. Členské státy potřebují při plnění svých závazků 
větší flexibilitu. 5 % se přitom jeví jako přiměřenější než 2 %. Kromě toho by mělo být větší 
flexibility dosaženo prostřednictvím obchodování mezi členskými státy.
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Pozměňovací návrh 33
Adina-Ioana Vălean

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 1990 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
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. Členskému státu, jehož 
emise skleníkových plynů splňují 
předepsané hodnoty během kteréhokoli 
roku mezi roky 2013–2020 nebo se
nacházejí pod mezní hodnotou 
stanovenou pro rok 2020, by mělo být 
povoleno vyměnit tento přebytek snížení 
emisí s jinými členskými státy, a tímto jim 
napomoci splnit předepsané hodnoty či 
cíle snížení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení roku 1990 jako referenčního roku má zásadní význam pro zajištění rovnosti mezi 
členskými státy a pro uznání úsilí, které v minulosti některé členské státy vyvinuly a které v 
období let 1990–2005 vedlo k významnému snížení emisí. Rok 1990 je použit jako referenční 
rok v rámci Kjótského protokolu. 

Vzhledem k tomu, že je cíl snížit emise o 20 % společným cílem EU, mělo by snížení být 
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dosaženo kdekoliv v rámci EU, kde je nákladově nejefektivnější. Členské státy by měly být 
rovněž schopny převádět výsledky překročení cíle na jiné členské státy, pokud se vykonávají 
patřičné kontroly. Tím také budou členské státy stimulovány k tomu, aby dané cíle 
překonávaly.

Pozměňovací návrh 34
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 2020 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 
3 % 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

Vzhledem k posunutí referenčního roku (původně r. 2005) na rok 1990 je emisní práh zvýšen 
z 20 % na 30 %. 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 14/70 AM\732191CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 35
Anni Podimata

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, 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.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod pro stanovení horní hranice snížení emisí. Mnoho členských států má 
možnosti a/nebo jsou politicky motivované investovat do hospodářství, které při výrobě 
energie neprodukuje uhlík. 

Pozměňovací návrh 36
Anni Podimata

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 

(9) Aby byla členským státům při 
provádění jejich závazků poskytnuta 
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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.

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 se zavazují, že budou 
usilovat o snížení emisí skleníkových 
plynů v rozvojových zemích, a z tohoto 
důvodu zajistí, aby alespoň 50 % těchto 
kreditů bylo zakoupeno od nejméně 
rozvinutých zemí a malých ostrovních 
rozvojových zemí, což by mělo vést ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu poškodí právě takové země, jako jsou nejméně rozvinuté země a malé ostrovní 
rozvojové země, a lidi, kteří na příčině změny klimatu nesou nejmenší podíl odpovědnosti a 
kteří jsou nejméně připraveni potýkat se s jejími následky. Průmyslové země, včetně EU, 
nesou odpovědnost jak ze současného tak z historického hlediska a mají také finanční a 
technologické prostředky pro přijetí účinných opatření na boj proti změně klimatu. 

Pozměňovací návrh 37
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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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.

zemích, než bude dosaženo další 
mezinárodní dohody o změně klimatu. 
Členské státy by měly zajistit, aby alespoň 
50 % těchto kreditů bylo zakoupeno od 
nejméně rozvinutých zemí, aby se zvýšilo
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů a 
podpořilo dosažení budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu. Všechny 
projekty v třetích zemích by měly zaručit 
přechod na nové, nízkouhlíkové 
technologie a musejí splňovat vysoká 
kritéria kvality, která zaručí jejich 
doplňkovost a environmentální integritu. 

Or. en

Odůvodnění

Kvóta pro množství kreditů určených na projekty v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) 
v nejméně rozvinutých zemích je dobrým způsobem, jak zajistit širší a přiměřenější rozsah 
CDM mezi rozvojovými zeměmi.  Nejméně rozvinuté země mají velmi málo projektů v rámci 
CDM a jsou změnami klimatu nejvíc ohroženy / mají nejmenší schopnost se těmto změnám 
přizpůsobit. 

Nedávné studie naznačují, že až 40 % současných projektů v rámci CDM není doplňkových a 
uskutečnily by se v každém případě. Někdy jsou jejich environmentální integrita a podíl na 
udržitelném rozvoji sporné. Projekty tudíž musejí splňovat normy, které zajistí 
doplňkovost/kvalitu.

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

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, než bude dosaženo další 
mezinárodní dohody o změně klimatu. 
Členské státy by měly zajistit, aby veškeré 
podniky v Unii, které provádějí projekty 
na snížení emisí skleníkových plynů ve 
třetích zemích, dodržovaly kritéria 
ochrany životního prostředí, sociálního 
zabezpečení a podpory evropských hodnot 
i na domácí půdě. 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. ro

Pozměňovací návrh 39
Nikolaos Vakalis

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 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 a že kredity 
budou splňovat nejen přísná kritéria 
z hlediska životního prostředí a ze 
sociálního hlediska, ale i kritéria 
adicionality, která jsou v souladu 
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s mezinárodními normami kvality typu 
„zlatý standard“. 

Or. el

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby kompenzace byly doplňkové a „reálné“, aby využívání kreditů skutečně 
přispívalo ke snížení místních emisí a současně členským státům umožnilo ponechat si jistou 
míru flexibility ve snaze přispět ke splnění celkového cíle EU.

Pozměňovací návrh 40
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Aby bylo možno vyrovnat existující 
rozdíly v nákladech na snížení, s nimiž se 
potýkají jednotlivé členské státy, tím, že 
bude umožněna větší geografická 
flexibilita a současně posílena efektivita 
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 
oznámením těchto převodů Komisi a 
jejich zápisem do registrů obou 
zúčastněných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zvyšuje nákladovou efektivnost dosahování cíle EU a přitom uznává, že je nutno se 
soustředit na domácí snižování emisí v rámci cíle EU, a zajišťuje, že se vyrovnají rozdílné 
náklady na snižování emisí v jednotlivých členských státech. 
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Pozměňovací návrh 41
Miloslav Ransdorf

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 
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.

(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 kterýmkoliv členským 
státem během tohoto období. Členské státy 
by také 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 
kterýmkoliv členským státem během 
tohoto období.

Or. en

Odůvodnění

V případě změny není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v rámci EU 
nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý svět. 
Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného systému 
ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu.  

Pozměňovací návrh 42
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 
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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 
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.

skleníkových plynů vydaných na snížení, 
kterých bude dosaženo v období let 2008 
až 2012 a která jsou výsledkem projektů 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a účinnosti na straně poptávky, kromě 
projektů velkých vodních elektráren, jež 
budou přijaty všemi členskými státy během 
tohoto období. Členské státy by 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 v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a účinnosti na straně poptávky 
(„kategorie projektu“), kromě projektů 
velkých vodních elektráren, jež byly 
přijaty všemi členskými státy během tohoto 
období.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje 
v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesouvání 
zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 43
Satu Hassi

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 

(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 
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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.

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 v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a účinnosti na straně poptávky, 
kromě projektů velkých vodních 
elektráren, 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.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje 
v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesouvání 
zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 44
Satu Hassi

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 

vypouští se
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prostřednictvím dohod se třetími zeměmi 
uznávány.

Or. en

Odůvodnění

Využití započtení společného provádění by mělo být podmíněno komplexní mezinárodní 
dohodou na období po roce 2012. Naznačení ochoty uzavřít dvoustranné dohody zahrnující 
financování projektů i v případě, že dojde ke zpoždění procesu vyplývajícího z Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, což by mohlo ohrozit samotný cíl, tedy dosažení dohody. 

Pozměňovací návrh 45
Miloslav Ransdorf

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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V případě změny klimatu není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v 
rámci EU nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý 
svět. Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného 
systému ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu. 

Pozměňovací návrh 46
Herbert Reul

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. Každému členskému státu by 
mělo být povoleno převést nevyužitou část 
tohoto omezení 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, navrhuje se
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 10 % emisí každého 
členského státu, které pocházejí ze zdrojů, 
jež nespadají pod systém obchodování 
s emisemi v roce 1990. Každému 
členskému státu by mělo být povoleno 
převést nevyužitou část tohoto omezení na 
jiný členský stát.

Or. de

Odůvodnění

Referenčním rokem by měl být rok 1990, protože některé členské státy vyvinuly značné úsilí o 
snížení emisí již v období let 1990–2005. Členské státy potřebují při plnění svých závazků 
větší flexibilitu. 10 % se přitom jeví jako přiměřenější než 3 %, zejména proto, že z hlediska 
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klimatu je nepodstatné, kde se úspor docílí. Pro investory má tato skutečnost naopak zásadní 
význam.

Pozměňovací návrh 47
Anni Podimata

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 účinnosti, 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 pod 
podmínkou, že alespoň 50 % těchto 
projektů bude uskutečněno v nejméně 
rozvinutých zemích a v malých ostrovních 
rozvojových zemích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Miloslav Ransdorf

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 
dohodu ratifikovaly a které podléhají 
společnému přístupu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V případě změny není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v rámci EU 
nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý svět. 
Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného systému 
ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu. 

Pozměňovací návrh 49
Adina-Ioana Vălean

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 

(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. 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 26/70 AM\732191CS.doc

CS

by mělo být vykonáno v roce 2016. Posouzení by mělo rovněž zahrnovat 
hodnocení projektů CDM registrovaných 
a/nebo prováděných členskými státy, aby 
bylo možné ověřit, zda jsou v souladu s 
kritérii kvality uvedenými v tomto 
rozhodnutí. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby EU rovněž účinně kontrolovala, zda jsou členskými státy respektována a 
dodržována kritéria kvality projektů CDM navržená v tomto rozhodnutí. Zachování těchto 
standardů by vedlo ke zlepšení kvality projektů CDM. 

Pozměňovací návrh 50
Satu Hassi

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. Tyto 
zprávy by měly obsahovat prognózy 
snížení emisí skleníkových plynů 
v důsledku plánovaných opatření ve všech 
hlavních odvětvích za účelem splnění cílů 
v oblasti snižování emisí v roce 2050.
Každé dva roky by mělo být provedeno 
posouzení plánovaného pokroku a 
komplexní vyhodnocení provádění tohoto 
rozhodnutí by mělo být vykonáno v roce 
2016. V rámci tohoto dvouletého 
hodnocení by Komise měla posoudit 
pokrok dosažený při zajišťování toho, aby 
jednotlivé politiky Společenství (například 
v oblasti zemědělství, norem pro výrobky, 
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strukturálních politik, výzkumu) 
přispívaly k úsilí o snižování emisí 
skleníkových plynů, a předložit zprávu o 
tomto pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
András Gyürk

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 změny v emisích 
skleníkových plynů, ke kterým došlo v 
období od výchozího roku stanoveného 
pro členské státy v Kjótském protokolu do 
konce prvního zúčtovacího období, zásady 
solidarity a potřeby udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství a zásady společné, avšak 
diferencované odpovědnosti. 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.

Or. hu

Odůvodnění

Vnitřní právní předpisy Evropské unie musejí také odrážet základní zásady a závazky, kterými 
je Unie jako smluvní strana Kjótského protokolu vázána. Má-li politika EU v oblasti boje 
proti změnám klimatu zůstat věrohodná, je nutné při stanovování budoucích cílů vzít v úvahu 
výsledky, kterých dosud členské státy dosáhly.
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Pozměňovací návrh 52
Nikolaos Vakalis

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 
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě návrh týkající se úpravy mezních 
hodnot emisí členských států, 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. V tomto návrhu bude rovněž 
určeno množství kreditů z projektů na 
snížení emisí skleníkových plynů ve třetích 
zemích, jež každý členský stát může 
využívat. 

Or. el

Odůvodnění

Emisní limity členských států nesmějí být automaticky přizpůsobovány na základě uzavření 
mezinárodní dohody, má-li být umožněno zohlednění jejích ustanovení.

Pozměňovací návrh 53
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby byla zaručena účinnost tohoto 
rozhodnutí, měl by v něm být stanoven 
mechanismus, který členským státům, jež 
překročí svou roční cílovou hodnotu emisí 
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skleníkových plynů, ukládal sankci ve výši 
rovnající se sankci pro zařízení podle 
směrnice 2003/87/ES a odpočet 
odpovídajícího ekvivalentu CO2 z následné 
dražby povolenek podle uvedené směrnice. 
Veškeré výnosy z těchto sankcí by měly 
plynout do fondu Společenství 
věnovaného na financování opatření na 
zmírnění změny klimatu.

Or. en

Odůvodnění

V rámci systému obchodování s emisemi musejí společnosti, které neplní normy, uhradit 
sankci a vrátit povolenky (zakoupené na trhu ETS nebo při aukcích, pokud nemají zbývající 
bezplatné povolenky). Tento návrh vytváří pro vlády podobný systém plnění závazků podle 
tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 54
Nikolaos Vakalis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Opatření nezbytná k provádění tohoto 
rozhodnutí by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména je třeba zmocnit Komisi, aby po 
uzavření mezinárodní dohody přijala 
opatření pro úpravu mezních hodnot 
emisí, jakož i opatření pro využívání 
dalších typů kreditů z projektů v souladu 
s uvedenou dohodou a opatření nezbytná 
pro kontrolu transakcí podle tohoto 
rozhodnutí. Jelikož jsou uvedená opatření 
obecného významu a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
rozhodnutí a doplnit toto rozhodnutí o nové 
nebo upravené prvky jiné než podstatné, 
měla by být přijata v souladu s 

(19) Opatření nezbytná k provádění tohoto 
rozhodnutí by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména je třeba zmocnit Komisi ke 
kontrole transakcí podle tohoto rozhodnutí. 
Jelikož jsou uvedená opatření obecného 
významu a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto rozhodnutí a 
doplnit toto rozhodnutí o nové nebo 
upravené prvky jiné než podstatné, měla by 
být přijata v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.
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regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. el

Odůvodnění

Emisní limity členských států nesmějí být automaticky přizpůsobovány na základě uzavření 
mezinárodní dohody, má-li být umožněno zohlednění jejích podrobných ustanovení.

Pozměňovací návrh 55
Satu Hassi

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, pokud jde o emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES, a o jeho 
vyhodnocování. Emise z mezinárodní 
námořní dopravy jsou zahrnuty do oblasti 
působnosti rozhodnutí, pokud dosud 
nebyly zařazeny do oblasti působnosti 
směrnice 2003/87/ES nebo jiného 
právního nástroje Společenství pro 
snižování emisí skleníkových plynů 
z mezinárodní námořní dopravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
András Gyürk

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, který se týká emisí 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 pro jeho vyhodnocování.

Or. en

Odůvodnění

Podstata článku zůstává nezměněna; byl vypuštěn odkaz na omezení na zdroje, na které se 
nevztahuje systém ETS. 

Pozměňovací návrh 57
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené v článku 3 směrnice 
2003/87/ES.

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
příslušné definice stanovené v článku 3 
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.

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 emise ze 
zdrojů a jejich snížení pomocí propadů 
regulovaných Kjótským protokolem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené v článku 3 směrnice 
2003/87/ES.

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené v článku 3 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 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.

Or. hu

Odůvodnění

Uvedená směrnice nezahrnuje důležitá odvětví odpovědná za významnou část emisí 
jednotlivých členských států. Vzhledem k tomu, že v navrhovaném nástroji nejsou 
vyjmenovány úkoly pro jednotlivá odvětví a jeho cílem je snížit emise, které nejsou uvedeny 
v právním předpise, na který se odkazuje, není důvod určovat zdroje.

Pozměňovací návrh 59
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
definice stanovené v článku 3 směrnice 
2003/87/ES.

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí 
příslušné definice stanovené v článku 3 
směrnice 2003/87/ES.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 60
Fiona Hall

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 % oproti úrovni v roce 1990. 
Pro účely tohoto nařízení by emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
zahrnuty v navrhované směrnici 
2003/87/ES, měly být odpovídajícím 
způsobem sníženy.  
Odpovídající mezní hodnoty snížení emisí 
skleníkových plynů a množství v tunách 
ekvivalentu CO2 na členský stát v případě 
zdrojů, které nejsou zahrnuty ve směrnici 
2003/87/ES, vypočte Komise.

Or. en

Odůvodnění

Mezivládní panel o změně klimatu výslovně uvádí, že by průmyslové země měly snížit 
vnitrostátní emise alespoň o 25 %–40 %, čímž by vytvořily příznivé podmínky pro zabránění 
globálnímu oteplení o 2˚C. Tento rozsah schválila EU minulý rok při jednáních OSN na Bali. 

Pozměňovací návrh 61
András Gyürk

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 

1. Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
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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.

článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů na 
množství stanovené pro daný členský stát 
v příloze tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Sdílené úsilí by mělo být založeno na vnitrostátních stropech, které stanoví množství emisí 
skleníkových plynů ze všech zdrojů, včetně odvětví ETS. 

Pozměňovací návrh 62
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 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, 
o množství stanovené pro daný členský 
stát, přičemž jako referenční rok zvolí rok 
1990.

Or. pl

Odůvodnění

Rok 1990 je prvním rokem, který se použije pro výpočet snížení emisí CO2 v zemích, které 
podepsaly Kjótský protokol. 
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Pozměňovací návrh 63
Adina-Ioana Vălean

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 tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
1990.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení roku 1990 jako referenčního roku má zásadní význam pro zajištění rovnosti mezi 
členskými státy a pro uznání úsilí, které v minulosti některé členské státy vyvinuly a které v 
období let 1990–2005 vedlo k významnému snížení emisí. Rovněž by to bylo v souladu s 
doporučeními Evropské rady, která vyzývá k vytvoření nového systému sdíleného úsilí, který 
by uznal a zohlednil předchozí úspěchy členských států. Rok 1990 je použit jako referenční 
rok v rámci Kjótského protokolu, ale používá ho i EU pro stanovení svých cílů v oblasti 
snižování emisí. 

Pozměňovací návrh 64
Anni Podimata

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 

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, minimálně o procentní podíl 
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pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

stanovený pro daný členský stát v příloze 
tohoto rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Fiona Hall

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 30% celkové snížení domácích 
emisí skleníkových plynů Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že po uzavření mezinárodní dohody na období po roce 2012 by bylo možné 
i nadále používat vylepšené vnější mechanismy, tyto kredity by se neměly používat k 
rozmělnění úsilí EU o nezbytné snížení domácích emisí. 

Pozměňovací návrh 66
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

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 

2. S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
emise skleníkových plynů, aby zajistil, že 
emise v roce 2020 nepřesáhnou maximální 
úroveň pro tento členský stát, jak je 
uvedeno v příloze. Co se týče definice 
výchozího bodu tohoto lineárního 
omezení, každý členský stát si může zvolit 
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nebo oznámeny a ověřeny podle směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 280/2004/ES. 

jednu z těchto dvou možností: 

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.

– buď cíl definovaný pro členský stát 
Kjótským protokolem; nebo

– průměrné roční emise plynů daného 
členského státu v průběhu let 2008, 2009 
a 2010 ohlášené a ověřené podle 
rozhodnutí 280/2004/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Podstata těchto dvou pododstavců zůstává nezměněna, ale byly vypuštěny odkazy na omezení 
na zdroje, na které se nevztahuje systém ETS. Lineární omezení by bylo založeno na kjótských 
závazcích jako na výchozím bodu. Nicméně vzhledem k tomu, že se užívání kreditů pružných 
mechanismů při naplňování kjótských závazků v období po Kjótu (tzn. po roce 2012) s největší 
pravděpodobností změní, je třeba zachovat možnost vybrat si průměr z let 2008–2010. 

Pozměňovací návrh 67
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 ohlášeny podle rozhodnutí 
280/2004/ES.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně

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

emise skleníkových plynů, aby zajistil, že 
uvedené emise v roce 2020 nepřesáhnou 
maximální úroveň pro tento členský stát, 
jak je uvedeno v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 oznámeny podle rozhodnutí 
280/2004/ES. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Herbert Reul

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.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Lineární snížení nezohledňuje technologické podněty / technologický rozvoj, jež neprobíhají 
lineárně. Dále platí zásada subsidiarity. Rozhodující musí být konečný cíl.

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Odůvodnění

 Aby bylo možno snížit emise skleníkových plynů, je nezbytné investovat do energeticky 
účinných ekologických technologií; všechny členské státy by měly mít možnost využívat tyto 
technologie na základě investičního plánu s měřitelnými ukazateli a nelineárního modelu, 
který na konci investičního období může dosáhnout stejné úrovně emisí jako lineární model 
navrhovaný Komisí. 
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Pozměňovací návrh 71
Alyn Smith

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při provádění odstavce 2 členské státy 
zajistí, aby při omezování jejich emisí 
skleníkových plynů byla zohledněna 
specifická omezení území, která jsou 
trvale znevýhodněna zeměpisnými a 
demografickými podmínkami. 

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení zatížení by mělo odrážet cíle Společenství v oblasti ekonomické, sociální a územní 
soudržnosti. 

Pozměňovací návrh 72
Herbert Reul

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 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 
následujícího roku nebo na jiný členský 
stát, který v roce, v němž přebytek snížení 
emisí vznikl, může tyto převedené 
povolenky využít k dodržení nejvyšší 
mezní hodnoty emisí skleníkových plynů. 

Or. de
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Odůvodnění

Srovnej příslušná odůvodnění pozměňovacích návrhů k bodům odůvodnění.

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall

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

Pozměňovací návrh 74
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud emise členského státu 
přesáhnou hranici uvedenou v odstavci 2, 
musí daný členský stát toto nesplnění 
závazku kompenzovat v následujícím roce 
vynásobením nadměrných emisí z 
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předchozího roku o povinný doplňkový 
faktor pro ochranu klimatu ve výši 1,3. 
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

Vzhledem k tomu, že při boji se změnami klimatu je nejdůležitější celková úroveň omezení 
emisí, samotné sankce nestačí. Komise by měla uplatňovat stejný koeficient obnovy 1,3, který 
je použit i v rámci mechanismu plnění požadavků Kjótského protokolu. 

Pozměňovací návrh 75
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 3a (nový)
Členské státy zajistí, aby v období let 
2008–2012, v souladu s Kjótským 
protokolem nebo – v případě, že bude 
podepsání nové mezinárodní dohody o 
změně klimatu opožděno – do té doby, než 
tato dohoda vstoupí v platnost, snížení 
emisí dosažená v důsledku projektových 
aktivit stanovených v článku 17 a 
v souladu s článkem 3 Kjótského 
protokolu, kvóty převedené z jednoho 
členského státu jako součást nevyužitých 
ročních emisních kvót byly doplňkem 
k domácím opatřením jednotlivých 
členských států.

Or. hu

Odůvodnění

V Kjótském protokolu se uvádí, že mechanismy flexibility by měly být doplňkem vnitrostátních 
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opatření zásadního významu. Aby se zabránilo situaci, v níž členské státy nebudou moci plnit 
povinnosti, které vstoupí v platnost později, je oprávněné přesně stanovit doplňkovou povahu 
opatření ve prospěch flexibility.

Pozměňovací návrh 76
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Emise skleníkových plynů 
Společenství z odvětví, která nespadají do 
působnosti směrnice 2003/87/ES, budou 
po roce 2020 nadále v každém roce klesat 
a do roku 2050 dojde ke snížení těchto 
emisí o 80 % ve srovnání s úrovní z roku 
1990, přičemž konečným cílem je 
odstranění emisí skleníkových plynů
vznikajících používáním fosilních paliv 
v Evropské unii. Komise do roku 2011 
prošetří, 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 podle jednotného koeficientu 
snížení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud si EU klade za cíl dodržet cíl zvýšení teploty o 2˚C, měla by už nyní začít dlouhodobě 
snižovat emise. Rada pro životní prostředí již oznámila, že by se emise v EU měly do roku 
2050 snížit až o 80 %. 
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Pozměňovací návrh 77
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Aby se využily možnosti snížit spotřebu 
energie v EU do roku 2020 o 20 %, je 
indikativní cíl Akčního plánu pro 
energetickou účinnost: využití možností, 
KOM(2006)545 pro členské státy EU 
závazný.  
Evropská komise navrhne opatření za 
tímto účelem nejpozději v roce 2009. 

Or. en

Odůvodnění

Úspora energie je nejúčinnější způsob boje proti změnám klimatu, přestože cíl účinnosti 
stanovený EU je jediným z cílů pro rok 2020, který není právně závazný. Hlavním cílem musí 
být využití možností Evropy v této oblasti jako první krok pro zajištění stabilního ovzduší, v 
zájmu hospodářství EU a ve prospěch jejích občanů. Změna cíle energetické účinnosti na 
právně závazný cíl je jediným způsobem, jak toto zaměření zajistit. 

Pozměňovací návrh 78
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát může převést část 
svých nároků na emise skleníkových 
plynů povolených čl. 3 odst. 1 a 2 na jiný 
členský stát. Členský stát, který tento 
nárok na emise získá, ho může využít pro 
splnění svých povinností stanovených 
podle čl. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Využití kreditů z projektových činností Využití kreditů z projektových činností a 
převod přebytku snížení vnitrostátních 
emisí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a) až c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty kterýmkoliv členským 
státem podle směrnice 2003/87/ES během 
období 2008 až 2012.

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 
2012 a náleží k typu projektu přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 náleží k typu 
projektu přijatému kterýmkoliv členským 
státem podle směrnice 2003/87/ES během 
období 2008 až 2012.

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
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pokud by toto datum bylo dřívější.

Or. en

Odůvodnění

V případě změny není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v rámci EU 
nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý svět. 
Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného systému 
ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu. 

Pozměňovací návrh 81
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012. 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
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podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a účinnosti na straně poptávky, které byly 
přijaty všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období 2008 
až 2012, kromě CER z projektů velkých 
vodních elektráren.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje 
v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesouvání 
zdrojů emisí CO2. V případě projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti na 
straně poptávky je zaručeno, že nebudou představovat vývoz průmyslové činnosti EU. 

Pozměňovací návrh 83
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu přijatému všemi 
členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 
2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti 
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a náleží k typu projektu byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

na straně poptávky, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012, 
kromě CER z projektů velkých vodních 
elektráren.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje v 
těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesouvání 
zdrojů emisí CO2. V případě projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti na 
straně poptávky je zaručeno, že nebudou představovat vývoz průmyslové činnosti EU. 

Pozměňovací návrh 85
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti 
na straně poptávky provedených 
v nejméně rozvinutých zemích náležících 
k typu projektu přijatému všemi členskými 
státy podle směrnice 2003/87/ES během 
období let 2008 až 2012, kromě CER z 
projektů velkých vodních elektráren, a to 
až do ratifikace dohody se Společenstvím, 
nebo až do roku 2020, pokud by toto datum 
bylo dřívější.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje v 
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těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesouvání 
zdrojů emisí CO2. V případě projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti na 
straně poptávky je zaručeno, že nebudou představovat vývoz průmyslové činnosti EU. 

Pozměňovací návrh 86
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější. 

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích během období let 2008 až 2012, a 
to až do ratifikace dohody se 
Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější. 

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Nikolaos Vakalis

Návrh rozhodnutí
čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
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 a že kredity 
budou splňovat nejen přísná kritéria 
z hlediska životního prostředí a ze 
sociálního hlediska, ale i kritéria 
adicionality, která jsou v souladu 
s mezinárodními normami kvality typu 
„zlatý standard“. 
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Or. el

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby kompenzace byly doplňkové a „reálné“, aby využívání kreditů skutečně 
přispívalo ke snížení místních emisí a současně členským státům umožnilo ponechat si jistou 
míru flexibility ve snaze přispět ke splnění celkového cíle EU.

Pozměňovací návrh 88
Anni Podimata

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Členské státy by měly zajistit, aby alespoň 
50 % těchto kreditů bylo nakoupeno od 
nejméně rozvinutých zemí a malých 
ostrovních rozvojových zemích, aby se 
zvýšilo spravedlivé zeměpisné rozšíření 
projektů a podpořilo dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Členské státy by měly zajistit to, aby jejich 
politiky nákupu těchto kreditů vedly ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a aby podpořily dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich 
politiky nákupu těchto kreditů 
vedou ke spravedlivějšímu 
zeměpisnému rozšíření projektů a 
podpoří dosažení budoucí
mezinárodní dohody o změně 
klimatu.

Členské státy musí zajistit, že 
jejich politiky nákupu těchto 
kreditů vedou ke spravedlivějšímu 
zeměpisnému rozšíření projektů a 
podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně 
klimatu.

Or. ro

Odůvodnění

Změna slouží k vyjasnění a upřesnění.

Pozměňovací návrh 91
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V případě změny není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v rámci EU 
nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý svět. 
Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného systému 
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ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu. 

Pozměňovací návrh 92
Dragoş Florin David

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER a 
ERU ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
a jednotky snížení emisí (ERU) ze třetích 
zemí, které tuto dohodu ratifikovaly.

Or. ro

Odůvodnění

Ve výpočtech by měly být zohledněny ERU i CER. 
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Pozměňovací návrh 94
Miloslav Ransdorf

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského 
státu, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

vypouští se

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Or. en

Odůvodnění

V případě změny není podstatné, zda jsou opatření na ochranu klimatu přijata v rámci EU 
nebo jinde. Opatření na ochranu klimatu představují výzvu a odpovědnost pro celý svět. 
Všechny země, odvětví i skleníkové plyny by proto měly být zařazeny do jednotného systému 
ochrany klimatu, a to v co největším rozsahu, dokonce i v případě, že by se nedosáhlo 
ideálního řešení. To bude mít zmírňující účinek na ceny CO2 / ceny energie, což bude 
přínosem pro konkurenceschopnost průmyslu. 

Pozměňovací návrh 95
Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 10 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 1990.

Or. de
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Odůvodnění

Srovnej příslušné odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 96
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 4 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem 5 (k bodu odůvodnění 13).

Pozměňovací návrh 97
Adina-Ioana Vălean

Návrh rozhodnutí
Cl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005. Každý členský 
stát může převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 1990. Každý členský 
stát může převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

Or. en
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Odůvodnění

Stanovení roku 1990 jako referenčního roku má zásadní význam pro zajištění rovnosti mezi 
členskými státy a pro uznání úsilí, které v minulosti některé členské státy vyvinuly a které v 
období let 1990–2005 vedlo k významnému snížení emisí. Rovněž by to bylo v souladu s 
doporučeními Evropské rady, která vyzývá k vytvoření nového systému sdíleného úsilí, který 
by uznal a zohlednil předchozí úspěchy členských států. Rok 1990 je použit jako referenční 
rok v rámci Kjótského protokolu, ale používá ho i EU pro stanovení svých cílů v oblasti 
snižování emisí. 

Pozměňovací návrh 98
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát nebo do následujícího roku.
V členských státech, které ve významné 
míře ovlivňuje mezinárodní silniční 
tranzitní doprava, může být množství 
ročních povolenek zdvojnásobeno. Komise 
navrhne objektivní pravidla, podle nichž 
se určí míra mezinárodní silniční tranzitní 
dopravy, která opravňuje dotčené členské 
státy používat takové dodatečné kredity. 
Tato pravidla budou stanovena v souladu 
s čl. 9 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy jsou vystaveny velmi intenzivní mezinárodní silniční tranzitní dopravě, 
což vede ke zvýšení množství emisí CO2 v těchto státech; tyto státy však vzhledem k zásadě 
volného pohybu nemají na vybranou. Tyto státy musejí mít možnost získat náhradu za emise, 
které vypouštějí nákladní a osobní vozidla při tranzitu, a sice nákupem dodatečných kreditů.
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Pozměňovací návrh 99
Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou využívat pouze 
projektové kredity z projektů obnovitelné 
energie a z projektů zaměřených na 
účinnost u konečného uživatele, které 
splňují vysoká kritéria kvality, jež zaručují 
doplňkovost projektů i jejich příspěvek k 
udržitelnému rozvoji. Kritéria kvality by 
měla odpovídat přinejmenším „zlatému 
standardu“ nebo jeho ekvivalentu.  Měly 
by být povoleny pouze kredity z projektů 
vodních elektráren s výkonem do 10 MW, 
a to jen tehdy, pokud splňují kritéria 
Světové komise pro přehrady. 

Or. en

Odůvodnění

Zlatý standard lze použít jako normu kvality pro CDM vzhledem k tomu, že představuje 
nezávislou, transparentní, mezinárodně uznávanou organizaci, která hodnotí projekty 
„vysoké kvality“. Tato norma se vztahuje výhradně na obnovitelné zdroje energie a projekty 
energetické účinnosti u konečného využití energie a současně vyžaduje, aby se projekty řídily 
konzervativním výkladem testu doplňkovosti podle Rámcové úmluvy OSN. 

Vzhledem k tomu, že projekty velkých vodních elektráren mají často ničivé sociální a 
environmentální dopady, měla by být využívána kritéria navržená Světovou komisí pro 
přehrady, aby se takovým dopadům zabránilo. 

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou využívat pouze 
projektové kredity z projektů obnovitelné 
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energie a z projektů zaměřených na 
účinnost u konečného uživatele, které 
splňují vysoká kritéria kvality, jež zaručují 
doplňkovost projektů i jejich příspěvek k 
udržitelnému rozvoji. Kritéria kvality by 
měla odpovídat přinejmenším „zlatému 
standardu“ nebo jeho ekvivalentu. Měly 
by být povoleny pouze kredity z projektů 
vodních elektráren s výkonem do 10 MW, 
a to jen tehdy, pokud splňují kritéria 
Světové komise pro přehrady. 

Or. en

Odůvodnění

Zlatý standard je nezávislá, transparentní, mezinárodně uznávaná organizace, která hodnotí 
projekty „vysoké kvality“. Tato norma se vztahuje výhradně na obnovitelné zdroje energie a 
projekty energetické účinnosti u konečného využití energie a současně vyžaduje, aby se 
projekty řídily konzervativním výkladem testu doplňkovosti podle Rámcové úmluvy OSN. To 
také vyžaduje důkazy, které nezávislá třetí strana pověřená Rámcovou úmluvou OSN předloží 
o tom, že projekt skutečně přispívá k udržitelnému rozvoji, včetně poskytování sociálních 
výhod. 

Pozměňovací návrh 101
Adina-Ioana Vălean

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ve výročních zprávách 
podaných podle článku 3 rozhodnutí 
280/2004/ES vykáží své roční emise, které 
jsou výsledkem provádění článku 3 a 
používaní kreditů v souladu s článkem 4.

1. Členské státy budou podávat zprávy o 
svých ročních emisích ze zdrojů, které 
nespadají do rozhodnutí 2003/84/ES, o 
všech převodech nadměrných emisí, které 
provedly nebo přijaly v souladu s článkem
3, odstavcem 3 a 3a a o používání kreditů 
v souladu s článkem 4, do 31. března 
následujícího roku.
Komisi bude udělena pravomoc změnit 
požadavky na kontrolu a podávání zpráv 
podle rozhodnutí 280/2004/ES na základě 
zkušeností vyplývajících z uplatňování 
toho rozhodnutí. Komise ověří zprávy do 
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konce dubna následujícího po měsíci, do 
kterého měly být zprávy předloženy. 

Or. en

Odůvodnění

Každoroční a včasná kontrola, vykazování a ověřování emisí, které budou důkladné a 
nezávislé, musí platit pro všechny členské státy. Tento důležitý prvek není v návrhu Komise 
jasně vyjádřen, a tudíž by měl být vyjádřen zřetelněji. Zajištění každoročního snižování emisí 
vyžaduje pravidelné a včasné podávání zpráv. Toto rozhodnutí by mělo Komisi umožnit 
včasně hodnotit, zda členský stát cíle rozhodnutí splnil. Přesné a včasné podávání zpráv musí 
být proto povinné.

Pozměňovací návrh 102
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky počínaje emisemi 
oznámenými pro rok 2013 zahrne toto 
hodnocení rovněž plánovaný pokrok 
Společenství a jeho členských států v 
plnění závazků podle tohoto rozhodnutí. 
Členské státy předloží aktualizaci 
plánovaného pokroku před 1. červencem 
2016.

Každý rok počínaje emisemi oznámenými 
pro rok 2013 zahrne toto hodnocení rovněž 
plánovaný pokrok Společenství a jeho 
členských států v plnění závazků podle 
tohoto rozhodnutí. Členské státy předloží 
aktualizaci plánovaného pokroku před 
1. červencem 2014 a poté každý 
následující rok.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozhodnutí by mělo zavést přísnější časový rámec pro hodnocení pokroku členských 
států při provádění rozhodnutí, přičemž by toto hodnocení mělo začít dříve, než bylo původně 
navrženo, a mělo by probíhat každý rok. 
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Pozměňovací návrh 103
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Zpráva o opatřeních zavedených 

Společenstvím na podporu plnění závazků 
1. Komise vypracuje zprávu, která 
podrobněji stanoví další kroky, jež je třeba 
provést na úrovni Společenství s cílem 
zajistit úspěšné plnění závazků v oblasti 
snížení emisí, které byly stanoveny v tomto 
rozhodnutí, a cíle účinnosti, jenž byl 
stanoven Evropskou radou v březnu 2007. 
Tato zpráva obsahuje zejména:
a) posouzení pokroku dosaženého 
členskými státy v otázce zlepšení 
energetické účinnosti; 
b) výsledky zkoušky přiměřenosti 
směrnice o bílých certifikátech uvedených 
v čl. 4 odst. 5 směrnice 2006/23/ES. Tato 
zpráva zejména stanoví možnost 
povinného systému obchodování s bílými 
certifikáty na úrovni celého Společenství;
c) podrobné návrhy na snižování emisí z 
domácností a komerčních budov pomocí 
přísnějších norem pro výrobky a budovy s 
cílem zajistit, aby všechny nové domy a 
podnikatelské prostory byly do roku 2020 
„bezuhlíkové“; 
d) posouzení dopadu odvětvových politik 
EU na emise skleníkových plynů v rámci 
Společenství a možnosti snižovat emise v 
souvislosti s uvedenými politikami;
2. Komise tuto zprávu předloží 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději do 1. září 2009. Do 30. června 
2010 předloží příslušné legislativní návrhy 
s cílem zajistit, aby byl splněn cíl 
Společenství v oblasti energetické 
účinnosti pro rok 2020 přijatý Evropskou 
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radou v březnu 2007 a aby další politiky 
Společenství náležitě přispěly k plnění cílů 
politiky v oblasti ochrany klimatu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na navrhovatelův pozměňovací návrh 17 a připojuje 
opatření na zajištění, aby cíl stanovený Evropskou radou v březnu 2007 pro zlepšení 
energetické účinnosti Společenství o 20 % do roku 2020 byl proveden podle závazných 
právních předpisů EU a splněn. 

Pozměňovací návrh 104
Adina-Ioana Vălean

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Vliv opatření Společenství na závazky 

členských států týkající se jednotného cíle 
Společenství.

1. V případech, kde by navrhované 
politiky a opatření Společenství mohly mít 
výrazný vliv na splnění závazků v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů 
Společenstvím a jeho členskými státy, 
hodnocení dopadu právních předpisů 
každého návrhu Komise bude zahrnovat 
kvantifikaci případného dopadu na emise 
skleníkových plynů v případě Společenství 
a z hlediska každého členského státu. 
2. Komise vypracuje do 31. prosince 2010 
a poté každé tři roky zprávu o vlivu politik 
a opatření Společenství, jejichž cílem je 
omezit emise skleníkových plynů, a pokud 
jde o úsilí Společenství a všech členských 
států, omezovat emise skleníkových plynů, 
v souladu s ustanoveními tohoto 
rozhodnutí. 

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732191CS.doc 61/70 PE409.501v01-00

CS

Odůvodnění

Zařazení otázek změny klimatu do současných a budoucích politik EU má pro zajištění 
souladu a účinnosti činnosti na úrovni EU zásadní význam. Změna klimatu se stala 
horizontální otázkou a mělo by se k ní jako takové přistupovat. Je tudíž nezbytné pravidelně 
hodnotit vliv politik Společenství na úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, ke kterým se 
zavázalo Společenství jako celek i jeho jednotlivé členské státy. 

Pozměňovací návrh 105
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Článek 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Nové finanční prostředky Společenství pro 
nízkouhlíkové technologie a technologie 

s vysokou energetickou účinností 
(1) Podíl výnosů z dražeb povolenek podle 
systému Společenství uvedený v článku 10 
směrnice 2003/87/EHS je investován do 
fondu na úrovni Společenství na: 
a) podporu a uplatnění nízkouhlíkových 
technologií a opatření na zvýšení 
energetické účinnosti v obytných a 
veřejných budovách; 
b) podporu a uplatnění nízkouhlíkových 
technologií a postupů v dopravě.
(2) Cílem fondu je co nejvíce stimulovat 
soukromý sektor k investování.
(3) Komise předloží do 30. června 2010 
konkrétní návrhy ohledně velikosti, 
fungování a zaměření tohoto fondu.

Or. hu

Odůvodnění

Investování části příjmu ze systému obchodování s emisemi do fondu je cíl, který by měl být 
podporován. Tento fond by měl být využíván na podporu investic na zlepšení energetické 
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účinnosti veřejných budov, a nikoli finančních budov. 

Pozměňovací návrh 106
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Mechanismus plnění požadavků

1. V případě, že emise skleníkových plynů 
členského státu ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
přesáhnou roční mezní hodnotu emisí 
skleníkových plynů podle článku 3 tohoto 
rozhodnutí, uhradí daný členský stát 
sankci za nadměrné emise, která se rovná 
částce určené v čl. 16 směrnice 
2003/87/ES. Sankce za nadměrné emise 
budou hrazeny do fondu Společenství 
věnovaného na financování opatření na 
zmírnění změny klimatu.
2. Komise přijme opatření pro zřízení 
fondu Společenství podle odstavce 1. Tato 
opatření, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto rozhodnutí jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.
3. Kromě opatření podle odstavce 1 bude 
celkové množství, o které bude překročena 
mezní hodnota v tunách oxidu uhličitého, 
odečteno od následného množství 
povolenek dražených členskými státy 
podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na navrhovatelův pozměňovací návrh 17 a připojuje
opatření na zajištění, aby cíl stanovený Evropskou radou v březnu 2007 pro zlepšení 
energetické účinnosti Společenství o 20 % do roku 2020 byl proveden podle závazných 
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právních předpisů EU a splněn. 

Pozměňovací návrh 107
Nikolaos Vakalis

Návrh rozhodnutí
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí při uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
Společenstvím, která povede k povinným 
snížením přesahující snížení podle 
článku 3.

1. Po uzavření mezinárodní dohody o 
změně klimatu Společenstvím, která 
povede k povinným snížením přesahujícím
snížení podle článku 3, Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
změnu tohoto rozhodnutí.

2. Od roku, který bude následovat po 
uzavření dohody uvedené v odstavci 1, se 
emise skleníkových plynů Společenství ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2020 podle čl. 3 odst. 1 
dále sníží o množství, které se rovná 
celkovému dodatečnému snížení emisí 
skleníkových plynů Společenstvím, ze 
všech zdrojů, ke kterým mezinárodní 
dohoda zavazuje Společenství, 
vynásobeného podílem celkových snížení 
emisí skleníkových plynů Společenstvím 
pro rok 2020, ke kterým členské státy 
přispívají prostřednictvím snížení emisí 
skleníkových plynů ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, podle 
článku 3.
3. Každý členský stát přispěje 
k dodatečnému úsilí Společenství o 
snížení v poměru ke svým podílům na 
celkových emisích Společenství ze zdrojů, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, pro rok 2020 podle článku 3.
Komise změní přílohu s cílem upravit 
mezní hodnoty emisí v souladu s prvním 
pododstavcem. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto rozhodnutí, se 
přijímá v souladu s regulativním 
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postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

4. Členské státy mohou zvýšit použití 
kreditů snížení emisí skleníkových plynů 
uvedených v čl. 4 odst. 4 ze třetích zemí, 
které ratifikovaly dohodu uvedenou 
v odstavci 1, a v souladu s odstavcem 5 až 
do výše poloviny dodatečného snížení 
dosaženého v souladu s odstavcem 2.

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

5. Komise přijme opatření, kterými stanoví 
členským státům možnost použití 
dodatečných typů kreditů z projektů nebo 
případně použití jiného mechanismu 
vytvořeného podle mezinárodní dohody.

Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto 
rozhodnutí jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 9 odst. 2.

Or. el

Odůvodnění

Po uzavření mezinárodní dohody o změně klimatu Společenstvím je třeba toto rozhodnutí 
změnit a zohlednit novou situaci.

Pozměňovací návrh 108
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Č. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou zvýšit použití 
kreditů snížení emisí skleníkových plynů 
uvedených v čl. 4 odst. 4 ze třetích zemí, 
které ratifikovaly dohodu uvedenou 
v odstavci 1, a v souladu s odstavcem 5 až 

vypouští se
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do výše poloviny dodatečného snížení 
dosaženého v souladu s odstavcem 2.
Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Projektové kredity by měly být přidělovány jako doplnění, nikoliv jako náhrada úsilí o snížení 
domácích emisí, jak je uvedeno v článku 3. EU musí jít příkladem, aby se zajistily 
technologické inovace nezbytné pro mnohem větší snížení emisí skleníkových plynů po roce 
2020 a odpovídající stimulace transformujících se zemí k ekologickému rozvoji. Povolit 
členským státům převádění kreditů by představovalo překážku pro inovace. 

Pozměňovací návrh 109
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Rozšíření oblasti působnosti směrnice 

2003/87/ES
Maximální množství emisí podle článku 3 
tohoto rozhodnutí se upraví v souladu s 
množstvím povolenek na emise 
skleníkových plynů vydaných podle 
článku 11 směrnice 2003/87/ES, které je 
výsledkem změny rozsahu zdrojů podle 
této směrnice v souladu s konečným 
schválením národních alokačních plánů 
Komisí na období let 2008 až 2012 podle 
směrnice 2003/87/ES. Komise zveřejní 
číselné údaje, které jsou výsledkem této 
úpravy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že rozsah tohoto rozhodnutí bude zahrnovat systém ETS namísto toho, aby 
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tento systém doplňovalo, jak je tomu v současnosti, nebude zapotřebí mechanismus pro 
přizpůsobení, který by zohlednil jakékoliv navýšení v rámci ETS, protože to nijak neovlivní 
celková vnitrostátní cílová množství. 

Pozměňovací návrh 110
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje zprávu, která 
vyhodnocuje provádění tohoto rozhodnutí. 
Komise předloží uvedenou zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 31. 
října 2016, případně s připojenými 
příslušnými návrhy.

Komise vypracuje zprávu, která bude 
každoročně vyhodnocovat provádění 
tohoto rozhodnutí. Komise předloží 
uvedenou zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě každý rok do 31. října, případně s 
připojenými příslušnými návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozhodnutí by mělo zavést přísnější časový rámec pro hodnocení pokroku členských 
států při provádění rozhodnutí, přičemž by toto hodnocení mělo začít dříve, než bylo původně 
navrženo, a mělo by probíhat každý rok. 

Pozměňovací návrh 111
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

příloha se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k návrhu ohledně článku 3 je vhodné vypustit přílohu týkající se mezních hodnot 
emisí CO2, které stanovily členské státy.
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Pozměňovací návrh 112
Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Příloha – sloupec 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí skleníkových plynů 
jednotlivých členských států v roce 2020 
oproti úrovním emisí skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, z roku 2005

Mezní hodnoty emisí skleníkových plynů 
jednotlivých členských států v roce 2020 
oproti úrovním emisí skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, z roku 1990

(Hodnoty je třeba znovu vypočítat.) 

Or. de

Odůvodnění

Referenčním rokem by měl být rok 1990 – v souladu s tím je Komise vyzvána k přepočítání 
hodnot.

Pozměňovací návrh 113
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha

Znění navržené Komisí

Mezní hodnoty emisí 
skleníkových plynů 

jednotlivých členských 
států v roce 2020 oproti 

úrovním emisí 
skleníkových plynů ze 

zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 

2003/87/ES, z roku 2005

Emise skleníkových plynů 
členských států v roce
2020, které vyplývají 
z provádění článku 3

(v tunách ekvivalentu 
CO2)

Belgie -15 % 70954356
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Bulharsko 20 % 35161279
Česká republika 9 % 68739717

Dánsko -20 % 29868050
Německo -14 % 438917769
Estonsko 11 % 8886125

Irsko -20 % 37916451
Řecko -4 % 64052250

Španělsko -10 % 219018864
Francie -14 % 354448112
Itálie -13 % 305319498
Kypr -5 % 4633210

Lotyšsko 17 % 9386920
Litva 15 % 18429024

Lucembursko -20 % 8522041
Maďarsko 10 % 58024562

Malta 5 % 1532621
Nizozemsko -16 % 107302767
Rakousko -16 % 49842602

Polsko 14 % 216592037
Portugalsko 1 % 48417146
Rumunsko 19 % 98477458
Slovinsko 4 % 12135860
Slovensko 13 % 23553300

Finsko -16 % 29742510
Švédsko -17 % 37266379
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Spojené království -16 % 310387829

Pozměňovací návrh

Emise skleníkových plynů 
členských států v roce 
2020, které vyplývají 
z provádění článku 3

(v tunách ekvivalentu 
CO2)

(ETS + oblasti mimo 
ETS)

Mezní hodnoty emisí 
skleníkových plynů 

členských států v roce 
2020 oproti cíli Kjótského 

protokolu

(ETS + oblasti mimo 
ETS)

Belgie 110.535 -18 %
Bulharsko 100.043 -18 %

Česká republika 146.541 -18 %
Dánsko 45.402 -18 %

Německo 798.368 -18 %
Estonsko 32.155 -18 %

Irsko 51.526 -18 %
Řecko 109.662 -18 %

Španělsko 273.256 -18 %
Francie 462.419 -18 %
Itálie 396.270 -18 %
Kypr -18 %

Lotyšsko 19.546 -18 %
Litva 32.278 -18 %

Lucembursko 7.774 -18 %
Maďarsko 88.948 -18 %
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Malta -18 %
Nizozemsko 164.207 -18 %
Rakousko 56.394 -18 %

Polsko 434.302 -18 %
Portugalsko 62.638 -18 %
Rumunsko 213.093 -18 %
Slovinsko 15.355 -18 %
Slovensko 54.355 -18 %

Finsko 58.223 -18 %
Švédsko 61.531 -18 %

Spojené království 559.581 -18 %

Or. en

Odůvodnění

Podle tohoto návrhu by dosažení cíle, který stanovuje návrh Komise pro rok 2020, vyžadovalo 
společné snížení o 18 % pro jednotlivé členské státy v porovnání s jejich odpovídajícími cíli 
Kjótského protokolu. Systém ETS by zůstal stejný jako v návrhu Komise – KOM(2008)0016 v 
konečném znění – COD 2008/0013. Kypr a Malta nejsou země uvedené v příloze a cíle 
Kjótského protokolu se na ně nevztahují. Jejich hodnoty je proto třeba projednat.
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