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Pozměňovací návrh 7
Martin Callanan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rozhodnutí 1/CMP.825 mění pravidla 
určení oprávněnosti účasti v pružných 
mechanismech podle Kjótského protokolu.
Rovněž se v něm vymezují limity týkající 
se jednotek přesunutých z prvního do 
druhého kontrolního období včetně 
požadavku (týkajícího se všech smluvních 
stran) vytvořit rezervu přebytku 
z předcházejícího období (PPSR). Kromě 
toho se v uvedeném rozhodnutí stanoví 
vybírání odvodu ve výši 2 % podílu na 
zisku z prvních mezinárodních převodů 
jednotek přiděleného množství (AAU) 
a jednotek snížení emisí (ERU) na účely 
společného plnění závazků ihned po 
konverzi jednotek AAU nebo jednotek 
propadů (RMU) doposud v držení 
smluvních stran na jednotky ERU.
V současné době probíhají jednání 
o dalších pravidlech provádění druhého 
kontrolního období Kjótského protokolu.

(5) Rozhodnutí 1/CMP.825 mění pravidla 
určení oprávněnosti účasti v pružných 
mechanismech podle Kjótského protokolu.
Rovněž se v něm vymezují limity týkající 
se jednotek přesunutých z prvního do 
druhého kontrolního období včetně 
požadavku (týkajícího se všech smluvních 
stran) vytvořit rezervu přebytku 
z předcházejícího období (PPSR). Kromě 
toho se v uvedeném rozhodnutí stanoví 
vybírání odvodu ve výši 2 % podílu na 
zisku z prvních mezinárodních převodů 
jednotek přiděleného množství (AAU) 
a jednotek snížení emisí (ERU) na účely 
společného plnění závazků ihned po 
konverzi jednotek AAU nebo jednotek 
propadů (RMU) doposud v držení 
smluvních stran na jednotky ERU.
V současné době probíhají v rámci 
UNFCCC jednání o dalších pravidlech 
provádění druhého kontrolního období 
Kjótského protokolu, přičemž bude 
pravděpodobně nutné, aby byla po jejich 
přijetí prováděna prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

__________________ __________________
25 Rozhodnutí 1/CMP.8 přijaté konferencí 
smluvních stran sloužící jako zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Rozhodnutí 1/CMP.8 přijaté konferencí 
smluvních stran sloužící jako zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že ne všechna pravidla jsou již dokončena, což může mít důsledky pro 
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použití aktů v přenesené pravomoci. UNFCCC nadále jedná o podrobných technických 
pravidlech týkajících se druhého kontrolního období. Jelikož tato pravidla nelze schválit před 
konáním konference smluvních stran UNFCCC v Limě v roce 2014, nemůžeme před přijetím 
aktů v přenesené pravomoci čekat na jejich dokončení, neboť Unie a členské státy by v prvním 
čtvrtletí roku 2015 neměly dostatečnou časovou lhůtu pro plnění závazků týkajících se 
různých postupů protokolu.

Pozměňovací návrh 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Příslušná mezinárodní pravidla pro 
započítávání emisí a pokroku v plnění 
závazků by měla být přijata na příští 
konferenci o klimatu v Limě v prosinci 
2014. Komise by měla spolupracovat 
s členskými státy a třetími zeměmi, aby 
bylo zajištěno formální přijetí pravidel 
Kjótského protokolu pro započítávání na 
konferenci o klimatu v Limě. Výsledná 
pravidla by měla být zohledněna v registru 
Unie a v aktech v přenesené pravomoci 
uvedených v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj mění/nahrazuje PN 5 (bod odůvodnění 5b).

Pozměňovací návrh 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V důsledku značného omezení emisí 
skleníkových plynů v Unii díky politikám 
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v oblasti klimatu i hospodářským 
okolnostem bude mít Unie a členské státy 
v druhém kontrolním období Kjótského 
protokolu výrazný přebytek jednotek AAU, 
CER (ověřené snížení emisí) a ERU. 
Podle rozhodnutí 1/CMP.8, které 
požaduje, aby strany do roku 2014 
přezkoumaly své závazky na snižování pro 
druhé kontrolní období, by Unie a členské 
státy měly některé jednotky zrušit, aby 
jejich počet odpovídal předpokládaným 
skutečným emisím a přinejmenším byl 
v souladu s trajektorií pro vnitrostátní 
emise, která by byla nákladově efektivní 
a směřovala k cíli Unie v oblasti klimatu 
pro rok 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) S cílem stanovit jednotná pravidla 
k zabezpečení technického provádění 
Kjótského protokolu v Unii po roce 2012, 
umožnit účinné fungování společného 
plnění závazků Unie, jejích členských států 
a Islandu a zajistit soulad provádění 
protokolu s fungováním EU ETS 
a rozhodnutím o „sdílení úsilí“ by se na 
Komisi měla delegovat pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 SFEU. Komise by při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci měla zabezpečit jejich soulad 
s mezinárodně dohodnutými požadavky na 
započítávání, podmínkami společného 
plnění závazků stanovených v rozhodnutí 
[…] a příslušnými právními předpisy Unie,

(6) S cílem stanovit jednotná pravidla 
k zabezpečení technického provádění 
Kjótského protokolu v Unii po roce 2012, 
umožnit účinné a účelné fungování 
společného plnění závazků Unie, jejích 
členských států a Islandu a zajistit soulad 
provádění protokolu s fungováním EU ETS 
a rozhodnutím o „sdílení úsilí“ by se na 
Komisi měla delegovat pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 SFEU. Komise by při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci měla zabezpečit jejich soulad 
s mezinárodně dohodnutými požadavky na 
započítávání, podmínkami společného 
plnění závazků stanovených v rozhodnutí 
[…] a příslušnými právními předpisy Unie,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Martin Callanan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) S cílem stanovit jednotná pravidla 
k zabezpečení technického provádění 
Kjótského protokolu v Unii po roce 2012, 
umožnit účinné fungování společného 
plnění závazků Unie, jejích členských států 
a Islandu a zajistit soulad provádění 
protokolu s fungováním EU ETS 
a rozhodnutím o „sdílení úsilí“ by se na 
Komisi měla delegovat pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 SFEU. Komise by při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci měla zabezpečit jejich soulad 
s mezinárodně dohodnutými požadavky na 
započítávání, podmínkami společného 
plnění závazků stanovených v rozhodnutí 
[…] a příslušnými právními předpisy Unie,

(6) S cílem zabezpečit technické provádění
druhého kontrolního období Kjótského 
protokolu v Unii po roce 2012, umožnit 
účinné fungování společného plnění 
závazků Unie, jejích členských států 
a Islandu a zajistit soulad provádění 
protokolu s fungováním EU ETS 
a rozhodnutím o „sdílení úsilí“ by se na 
Komisi měla delegovat pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 SFEU. Komise by měla 
zajistit, aby v rámci přípravné činnosti 
probíhaly odpovídající konzultace 
s členskými státy, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu 
a Radě. Komise by při přípravě
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
měla zabezpečit jejich soulad 
s mezinárodně dohodnutými požadavky na 
započítávání, podmínkami společného 
plnění závazků stanovených v rozhodnutí 
[…] a příslušnými právními předpisy Unie,

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňuje to, že je nutné, aby Komise v rámci činnosti spojené s uplatňováním nových 
právních předpisů podle potřeby konzultovala s odborníky, a vložený odstavec tak zlepší 
srozumitelnost, pokud jde o společné chápání dokumentu.
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Pozměňovací návrh 12
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 525/2013 
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise bude rovněž zplnomocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 25 s cílem zajistit 
prostřednictvím registrů Unie a členských 
států technické provádění Kjótského 
protokolu, účinné fungování společného 
plnění závazků Evropské unie, jejích 
členských států a Islandu a zajistit jeho 
soulad s prováděním směrnice 2003/87/ES 
a rozhodnutí 406/2009/ES, včetně:

5. Komise bude rovněž zplnomocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 25 s cílem zajistit 
prostřednictvím registrů Unie a členských 
států technické provádění Kjótského 
protokolu, účinné a účelné fungování 
společného plnění závazků Evropské unie, 
jejích členských států a Islandu a zajistit 
jeho soulad s prováděním směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 406/2009/ES, 
včetně:

Or. en


