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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh rozhodnutí stanoví pro každý členský stát samostatné a závazné cíle snížení emisí 
pocházejících z odvětví, na něž se nevztahuje EU ETS. Návrhy předpokládají, že ke snížení 
emisí, které jsou nezbytné k dosažení každého cíle, dojde z velké části prostřednictvím EU 
ETS. Odvětví, která pod EU ETS spadají, často nabízejí příležitosti pro snižování emisí, které 
jsou z hlediska nákladů nejúčinnější. EU ETS nicméně také zahrnuje průmyslová odvětví, jež 
jsou vystavena mezinárodní konkurenci a u nichž existuje riziko „přesunování zdrojů emisí 
CO2“ (tj. přesunu výroby do třetích zemí uplatňujících méně přísné kontroly emisí), pokud by 
náklady a regulační zátěž v EU byly příliš vysoké. Začlenění příliš vysokého podílu snižování 
emisí do EU ETS bude mít prostřednictvím cen elektřiny dopady na všechna odvětví 
hospodářství. 

Váš navrhovatel tudíž v zásadě vítá návrh rozhodnutí, který předložila Komise a který 
jednoznačně stanoví, do jaké míry musí odvětví nezahrnutá v ETS přispět k dosažení 
emisních cílů EU. Je nicméně také přesvědčen, že je i nadále možné text výrazně vylepšit 
a vyjasnit.

Váš navrhovatel nenavrhuje předložit podrobné pozměňovací návrhy k článkům, jejichž cílem 
je zvýšit celkový emisní cíl na 30 %, či rozšířit lhůtu pro dosažení cíle na pozdější datum, než 
je rok 2020. Nehodlá ani předložit pozměňovací návrhy týkající se cílů stanovených pro 
jednotlivé členské státy. Obě řešení totiž představují výsledky dlouhých jednání s členskými 
státy. Pozměňovací návrhy k těmto cílům by byly pravděpodobně – a v nejlepším případě –
neúčinné. V nejhorším případě by mohly poškodit probíhající jednání v Radě, zpomalit 
přijímání celého „balíčku“ a zkomplikovat postavení EU s ohledem na budoucí mezinárodní 
dohodu. 

1. Ustanovení o komitologii

Článek 6 umožňuje Komisi, aby v případě, že bude uzavřena nová mezinárodní dohoda, za 
použití postupu projednávání ve výborech (tzv. komitologie) pozměnila emisní cíle členských 
států takovým způsobem, aby veškeré další úsilí o snížení emisí bylo rozděleno v závislosti na 
podílu každého členského státu na celkových emisích Společenství pocházejících ze zdrojů 
mimo EU ETS. Navrhuje také využívání komitologie při přijímání „opatření, kterými stanoví 
členským státům možnost použití dodatečných typů kreditů z projektů nebo případně použití 
jiného mechanismu vytvořeného podle mezinárodní dohody“, což je rozsáhlá pravomoc, jejíž 
uplatňování by mohlo značně ovlivnit manévrovací prostor členských států při plnění 
stanovených cílů. Článek 6 také stanoví, jaká část zvýšených požadavků na snížení emisí, jež 
stanoví nová dohoda, může být realizována za použití kreditů z projektů ve třetích zemích.

Váš navrhovatel je přesvědčen, že je předčasné stanovovat pevné zásady pro přerozdělování 
úsilí a dosahování nového cíle, který by stanovila nová mezinárodní dohoda. Taková 
mezinárodní dohoda by mohla mít mnoho podob a zdaleka dosud nebyly vyřešeny klíčové 
otázky, jako např. které země budou spadat do její oblasti působnosti, jaké úrovně hodláme 
dosáhnout a zda bude dohoda založena na právně závazných cílích. 

Ještě důležitějším problémem je, že komitologie by se ze zásady měla omezovat na oblasti, 
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které jsou svou povahou technické a „jiné než podstatné“. Je zjevné, že otázka, jakých cílů 
musí členské státy dosáhnout a jaký manévrovací prostor by jim měl být ponechán při jejich 
dosahování na základě nové mezinárodní dohody, je „podstatným“ problémem. 

2. Přerozdělování nadbytečného snížení emisí mezi členskými státy

Váš navrhovatel konstatuje, že cíl ve výši 20 % je kolektivním cílem EU. Vycházíme-li z této 
zásady, mělo by ke snížení emisí dojít pokud možno v oblastech, ve kterých je nákladově 
nejefektivnější. V rámci EU ETS to umožňuje obchodování mezi podniky při dodržení 
mezních hodnot stanovených EU. Toto rozhodnutí nicméně neobsahuje ustanovení, která by 
takové obchodování výslovně umožňovala, kromě převádění kreditů z projektů ze třetích 
zemí. 

Váš navrhovatel se domnívá, že se jedná o podstatné opomenutí, a je přesvědčen, že by 
poslanci měli mít možnost přesunout přebytek snížení emisí vzniklý dosažením nižších 
hodnot, než stanoví roční cíle či cíl stanovený na rok 2020, na jiné členské státy, pod 
podmínkou, že budou prováděny přiměřené kontroly a řádně podávány zprávy. Snaha 
členských států dosáhnout hodnot nad rámec jejich cílů by se tím podpořila a těm členským 
státům, které nejsou schopny svých cílů dosáhnout – v některých případech z důvodů, na 
které nemají vliv –, by tak byla poskytnuta větší flexibilita.

3. Kredity z projektů ve třetích zemích

Váš navrhovatel upozorňuje na obavy dané tím, že by nebylo možné využívat kredity 
z projektů ve třetích zemích, přičemž cílem EU je nižší, jednostranný cíl ve výši 20 %. Toto 
řešení je sporné.

Váš navrhovatel je přesvědčen, že by členským státům měla být umožněna co možná největší 
flexibilita. Členské státy by měly být již v raném stadiu přinejmenším jednoznačně 
informovány o tom, kolik kreditů z projektů budou moci využít a kdy. Pokud by byla 
mezinárodní dohoda uzavřena brzy, tato jistota se zaručí prostřednictvím příslušných smluv. 
Pokud by však taková mezinárodní dohoda uzavřena nebyla, tato jistota zaručena pro členské 
státy po roce 2012 nebude.

Váš navrhovatel se domnívá, že by Komise měla mít povinnost představit do ledna 2011 
(a tudíž dostatečně dlouho po případném uzavření mezinárodních jednání v Kodani v prosinci 
2009) konkrétní návrhy dohod, které uzavře Společenství se třetími zeměmi a které by 
upřesnily možnosti získávat kredity z projektů, jež tyto dohody umožní.

4. Uplatněné zásady 

Návrh rozhodnutí je založen na zásadě solidarity a zásadě rovnosti členských států.

Toto rozhodnutí však nenabízí žádná konkrétní opatření, která by solidaritu mezi státy posílila 
a nezmiňuje ani kritéria, jež by sloužila jako měřítko pro nezbytnou rovnost států.  Nejenže v 
jednotlivých státech panují velmi rozdílné hospodářské podmínky, ale i možnosti rozvoje 
energie z obnovitelných zdrojů jsou v každém státě jiné.  
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Podle názoru Komise by mělo úsilí, jež je po státech vyžadováno, pokud jde o snížení emisí, 
zohledňovat HDP na obyvatele každé z 27 zemí. Hrubý domácí produkt měří roční finanční 
oběh, avšak nemapuje, kam tento oběh směřuje. Nebere v úvahu bohatství zásob jednotlivých 
států. Pokud by Komise chtěla založit úsilí států na zásadě solidarity, bylo by objektivnější 
brát v úvahu HNP na obyvatele. Hrubý národní produkt, který je ostatně využíván i k výpočtu 
vlastních zdrojů Unie, vypočítáme tak, že od HDP odečteme primární zdroje poskytnuté 
subjekty, jež mají i nemají sídlo v konkrétní zemi, a k této hodnotě přičteme primární příjem 
získaný ze zahraničí.

Návrh Komise se také nezabývá reálnou situací členských států. Je potřeba stanovit členským 
státům závazné výsledky, jichž bude nutné dosáhnout, ale zároveň nechat státům svobodu 
výběru, jakými prostředky těmto závazkům dostát. Státům musí být umožněno rozvrhnout si 
energetiku tím nejinteligentnějším možným způsobem a zohlednit přitom své reálné možnosti, 
poměr účinnosti vzhledem k nákladům, a tudíž hospodárnost daných prostředků. Je nutné 
poskytnout státům svobodu výběru tzv. pružných mechanismů (mechanismus pro čistý 
rozvoj, CDM) podle Kjótského protokolu. Tyto mechanismy významně napomáhají předávání 
technologií do zemí třetího světa.

Legislativní balíčky týkající se klimatu a energetiky jsou založeny na zásadě teritoriality a ta 
zakazuje zejména malým zemím Unie uchylovat se více k obnovitelným zdrojům energie. Je 
zjevné, že státy se jeden od druhého velmi liší svým zeměpisem, geologickým složením, 
vodními toky atd.  Sluneční aktivita je významnější v jižní Evropě než v severní. Vodní zdroje 
jsou významnější v alpských a skandinávských zemích. Větrná energie se snadněji využívá 
v přímořských zemích, kde proudy větru umožňují výstavbu parků větrných elektráren na 
moři. Zachycování a skladování uhlíku (CCS) je možné pouze v oblastech, které jsou k tomu 
geologicky vhodné. Státům, jež jsou znevýhodněné svými zeměpisnými podmínkami, je třeba 
povolit investice do projektů, které budou čerpat energii z obnovitelných zdrojů v zahraničí, 
čímž splní závazek snížení emisí. Váš zpravodaj se domnívá, že by se měl vytvořit vnitřní trh 
s osvědčeními prokazujícími „zelenou“ energii.

5. Zdroje energie s nízkým obsahem CO2  

Na využívání jaderné energie se uplatňuje zásada subsidiarity, a každá země má tudíž 
demokratickou možnost volby. Váš zpravodaj je přesvědčen, že Evropská unie se diskusi na 
téma jaderné energie nevyhne. Je přitom zřejmé, že všechny seriózní zprávy týkající se této 
oblasti, ať už z pera Mezinárodní agentury pro energii či Mezivládního panelu OSN pro 
změnu klimatu (IPCC) (zpráva z Bangkoku z roku 2007), jednomyslně upozorňují na značnou 
poptávku po produktech na bázi uhlíku, která bude do roku 2030, respektive 2050, postupně 
vzrůstat, a to i přes veškeré úsilí v oblasti hospodárnosti a energetické účinnosti, jež by se 
mohlo promítnout v nadcházejících desetiletích. Posun k energii z obnovitelných zdrojů 
proběhne pomaleji a bude nákladnější, než si mnozí mysleli. Vychází najevo, že Evropa 
nebude schopná splnit svůj cíl 10 % biopaliv v roce 2020, což zajisté ohrozí i cíl 20 % energie 
z obnovitelných zdrojů do roku 2020. V každém případě bude nutné v roce 2020 pokrýt 
zbývajících 80 % či 70 % zbývající poptávky po energii klasickými zdroji energie, tedy 
jadernou či z fosilních paliv.

Jestliže je hlavním cílem EU naléhavě snížit emise CO2, bude nutné začlenit mezi cíle politiky 
EU využívání zdrojů s nízkým obsahem CO2.
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6. Naprosto nezbytné celosvětové úsilí

Váš zpravodaj se domnívá, že veškeré úsilí Evropské unie snížit skleníkové plyny, jež nyní 
činí 14% z celosvětových emisí CO2, bude mít z globálního hlediska pramalý význam, 
nezaváží-li se ostatní velké průmyslové státy, jako Spojené státy americké, Čína, Indie, 
Rusko, Brazílie, atd., vyvinout značné úsilí za účelem snížení emisí.

Pokud by se měla v nadcházejících letech přijmout mezinárodní dohoda pro post-kjótské 
období, zvýšila by Evropská unie svůj cíl snížit emise do roku 2020 z 20 % na 30 %. Tento 
krok by byl sice přínosný z hlediska životního prostředí, avšak také velmi náročný a 
představoval by i nesmírné hospodářské, sociální a sociologické důsledky pro evropské 
národy.

Na takovou dohodu by však nestačil postup komitologie, nýbrž by musela být schválena po 
demokratické diskusi spolurozhodovacím postupem. Vyzýváme Komisi, aby na toto téma 
vypracovala návrhy, a brala přitom v potaz závazky, jež musí učinit také mezinárodnímu 
společenství. I kdyby budoucí vyjednávání neuspělo, což je vždy možné, Evropská unie by 
přesto měla přezkoumat právní předpisy, jež se chystá přijmout.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 
HNP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HNP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HNP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, ale tyto 
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členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání s 
rokem 2005 snížit.

členské státy 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 HNP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání s 
rokem 2005 snížit.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 2005 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
oproti úrovni roku 2005. 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. Členskému státu, jehož 
emise skleníkových plynů splňují 
předepsané hodnoty během jakéhokoli 
roku mezi roky 2013 a 2020, či 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 své předepsané hodnoty 
či cíle snížení emisí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby se vyrovnaly rozdíly v nákladech 
na snížení emisí, kterým členské státy čelí, 
a zvýšila se tak zeměpisná flexibilita a 
současně efektivita celkových nákladů na 
závazky Společenství, mělo by být
členským státům povoleno převést část 
svých nároků na emise skleníkových 
plynů na jiný členský stát. Tento převod 
by měla upravovat dvoustranná dohoda a 
transparentnost by měla být zajištěna 
oznámením Komisi a zápisem převodu do 
registrů obou dotčených členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(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, aby alespoň 
50 % těchto kreditů bylo nakoupeno od 
nejméně rozvinutých zemí, aby se zvýšilo
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů a 
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dohody o změně klimatu. podpořilo dosažení budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 dosahování 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 dosahování 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 4 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

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 vzájemné solidarity 
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
právního předpisu, kterým se budou tyto 
úpravy řídit, jakož i další podrobná 
ustanovení týkající se využívání kreditů 
pocházejících z projektů snížení emisí 
skleníkových plynů ve třetích zemích 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Opatření nezbytná pro provedení 
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

(19) Opatření nezbytná pro provedení 
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 
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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.

jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vedle toho se uplatní tyto definice:

„emisemi skleníkových plynů“ se 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, na něž se 
nevztahuje ETS, určených podle směrnice 
2003/87/ES.

„mezinárodní dohodou“ se rozumí
celosvětová a komplexní dohoda Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu ukládající EU snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 
30 % oproti stavu v roce 1990, zavazující 
ostatní rozvinuté země ke srovnatelnému 
úsilí a ukládající hospodářsky vyspělejším 
rozvojovým zemím, aby se na snížení 
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emisí skleníkových plynů podílely 
přiměřeně svým schopnostem a 
odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 do následujícího 
roku množství rovnající se 3 % 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 jej převést na jiný 
členský stát, který může převedené 
množství využít ke splnění své mezní 
hodnoty emisí skleníkových plynů pro rok, 
v němž k přebytku snížení emisí došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se budou v roce 2020 nacházet 
emise členského státu pod mezní 
hodnotou, již stanoví příloha tohoto 
rozhodnutí, může tento stát převést svůj 
přebytek snížení emisí na jiný členský stát, 
který může převedené množství využít ke 
splnění své mezní hodnoty emisí 
skleníkových plynů pro rok 2020.
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Or. en

Pozměňovací návrh 11

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 z typů projektů, 
které byly přijaty v souladu s metodami a 
postupy, které byly přijaty za účelem 
provádění článků 6 a 12 Kjótského 
protokolu, a dalších rozhodnutí přijatých 
na jeho základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 byl 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 
a náleží k typu projektu byl přijatému 
v souladu s metodami a postupy, které 
byly přijaty za účelem provádění článků 6 
a 12 Kjótského protokolu, a dalších 
rozhodnutí přijatých na jeho základě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

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 náležících k typu projektu 
přijatému v souladu s metodami a postupy, 
které byly přijaty za účelem provádění 
článků 6 a 12 Kjótského protokolu, a 
dalších rozhodnutí přijatých na jeho 
základě, a to až do ratifikace dohody se 
Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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, aby se zvýšilo 
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů a
podpořilo se dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vedle ustanovení odstavce 1 a v případě, 2. Vedle ustanovení odstavce 1 a v případě, 
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že uzavření mezinárodní dohody o změně 
klimatu je opožděno, může členský stát pro 
provádění svých povinností podle článku 3 
použít dodatečné kredity snížení emisí 
skleníkových plynů z projektů nebo dalších 
činností snižování emisí v souladu 
s dohodami uvedenými v čl. 11a odst. 5 
směrnice 2003/87/ES. 

že uzavření mezinárodní dohody o změně 
klimatu je opožděno, může členský stát pro 
provádění svých povinností podle článku 3 
použít dodatečné kredity snížení emisí 
skleníkových plynů z projektů nebo dalších 
činností snižování emisí v souladu 
s dohodami uvedenými v čl. 11a odst. 5 
směrnice 2003/87/ES. Komise nejpozději 
v lednu 2011 představí konkrétní návrhy 
takových dohod, nebude-li k tomuto datu 
uzavřena mezinárodní dohoda o změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 ve výročních zprávách 
podaných podle článku 3 rozhodnutí 
280/2004/ES vykáží své roční emise, které 
jsou výsledkem provádění článku 3, 
převodů nadlimitního snížení emisí z či do 
daného členského státu v souladu s čl. 3 
odst. 3 a 3a a používaní kreditů v souladu s 
článkem 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Zpráva o opatřeních Společenství 

přijatých na podporu plnění závazků
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1. Komise vypracuje zprávu, která uvede 
další kroky, jež by měly být podniknuty na 
úrovni Společenství s cílem dostát 
závazkům v oblasti snížení emisí 
stanoveným v tomto rozhodnutí. Zpráva 
zahrnuje zejména:
a) výsledky posouzení, zda je vhodné 
přijmout směrnici o bílých certifikátech 
uvedenou v čl. 4 odst. 5 směrnice 
2006/32/ES; tato zpráva zejména stanoví, 
jaký potenciál by mělo vytvoření 
povinného systému obchodování s bílými 
certifikáty v celém Společenství;
b) podrobné návrhy za účelem snížení 
emisí pocházejících z obytných domů a 
komerčních budov prostřednictvím 
uplatňování posílených standardů 
platných pro produkty a budovy, přičemž 
cílem návrhů by bylo zajistit, aby do roku 
2020 žádný nově postavený obytný dům či 
komerční prostor neprodukoval uhlík;
2. Do 1. září 2009 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Komise do 30. června 2010 předloží 
vhodné legislativní návrhy v souvislosti 
s touto zprávou.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Nové financování Společenství určené na 

nízkouhlíkové a energeticky účinné 
technologie

1. Část zisků pocházejících z dražeb 
povolenek v rámci systému Společenství 
uvedeného v článku 10 směrnice 
2003/87/EHS bude investována do fondu 
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Společenství s cílem:
a) podporovat a uplatňovat nízkouhlíková 
a energeticky účinná opatření, pokud jde 
o obytné domy a komerční budovy;
b) podporovat a uplatňovat nízkouhlíkové 
energeticky účinné dopravní technologie 
a postupy.
2. Účelem tohoto fondu bude pobídnout 
soukromý sektor k co možná největším 
investicím.
3. Do 30. června 2010 předloží Komise 
konkrétní návrhy s ohledem na rozsah, 
fungování a zaměření takového fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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. Při uzavření mezinárodní dohody o 
změně klimatu Společenstvím, která 
povede k povinným snížením přesahující 
snížení podle článku 3, Komise předloží 
vhodný návrh na úpravy tohoto 
rozhodnutí. Tento návrh bude zahrnovat:

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 

a) ustanovení, která zajistí, aby se emise 
skleníkových plynů Společenství ze zdrojů, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2020 podle čl. 3 
odst. 1, dále snížily o množství, které je 
dostatečné v kombinaci s dodatečnými 
sníženími, která jsou očekávána ze zdrojů,
jež stanoví směrnice 2003/87/ES, s cílem 
splnit závazky Společenství přijaté na 
základě mezinárodní dohody.
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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 
postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

b) ustanovení, která změní přílohu s cílem 
upravit mezní hodnoty emisí stanovené pro 
každý členský stát v souladu s dalšími 
sníženími uvedenými v písmenu a);

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.

c) ustanovení, jež změní pravidla 
upravující použití kreditů snížení emisí 
skleníkových plynů uvedených v čl. 4 odst. 
4 ze třetích zemí, které dohodu 
ratifikovaly.

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. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Vyšší moc

1. V případě zásahu vyšší moci a 
v průběhu období uvedeného v článku 3 
mohou členské státy požádat Komisi o 
časově omezené povolení odchýlit se od 
ročního závazku na snížení emisí 
skleníkových plynů, a to lineárně a 
v mezích, jež stanoví čl. 3 odst. 3. Komise 
stanoví, zda k situaci vyšší moci skutečně 
došlo. Je-li tomu tak, Komise na omezené 
časové období schválí uvedenou odchylku.
2. Komise sestaví pokyny, v nichž budou 
popsány okolnosti, za kterých je vyšší moc 
prokázána.

Or. en
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