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Pozmeňujúci návrh 7
Martin Callanan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Rozhodnutím 1/CMP.825 sa menia 
pravidlá určovania oprávnenosti na účasť 
vo flexibilných mechanizmoch podľa 
Kjótskeho protokolu. Takisto sa v ňom 
vymedzujú limity týkajúce sa jednotiek 
prenesených z prvého do druhého 
záväzného obdobia vrátane požiadavky, 
aby každá strana vytvorila rezervu 
nadbytku z predchádzajúceho obdobia 
(PPSR). Okrem toho sa v uvedenom 
rozhodnutí stanovuje odvod vo výške 2 % 
podielu z tržby z prvých medzinárodných 
prevodov pridelených množstiev jednotiek 
(AAU) a z vydávania jednotiek zníženia 
emisií (ERU) na účely projektov 
spoločného plnenia záväzkov okamžite pri 
konverzii AAU alebo jednotiek záchytu 
(RMU), ktoré predtým mali v držbe strany, 
na ERU. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania o ďalších pravidlách 
vykonávania druhého záväzného obdobia 
Kjótskeho protokolu.

(5) Rozhodnutím 1/CMP.825 sa menia 
pravidlá určovania oprávnenosti na účasť 
vo flexibilných mechanizmoch podľa 
Kjótskeho protokolu. Takisto sa v ňom 
vymedzujú limity týkajúce sa jednotiek 
prenesených z prvého do druhého 
záväzného obdobia vrátane požiadavky, 
aby každá strana vytvorila rezervu 
nadbytku z predchádzajúceho obdobia 
(PPSR). Okrem toho sa v uvedenom 
rozhodnutí stanovuje odvod vo výške 2 % 
podielu z tržby z prvých medzinárodných 
prevodov pridelených množstiev jednotiek 
(AAU) a z vydávania jednotiek zníženia 
emisií (ERU) na účely projektov
spoločného plnenia záväzkov okamžite pri 
konverzii AAU alebo jednotiek záchytu 
(RMU), ktoré predtým mali v držbe strany, 
na ERU. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania o ďalších pravidlách 
vykonávania druhého záväzného obdobia 
Kjótskeho protokolu v rámci UNFCCC, a 
je možné, že po ich schválení ich bude 
treba uplatňovať pomocou delegovaných 
právnych predpisov.

__________________ __________________
25 Rozhodnutie 1/CMP.8, prijaté na 
konferencii strán slúžiacej ako stretnutie 
strán Kjótskeho protokolu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Rozhodnutie 1/CMP.8, prijaté na 
konferencii strán slúžiacej ako stretnutie 
strán Kjótskeho protokolu, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že ešte nie sú dohodnuté všetky pravidlá, čo môže mať dosah na používanie 
delegovaných právnych predpisov. UNFCCC ešte stále rokuje o podrobných technických 
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pravidlách týkajúcich sa druhého záväzného obdobia. Keďže tieto pravidlá nebudú schválené 
až do uskutočnenia COP v Lime v roku 2014, nemôžeme pri prijímaní tohto právneho 
predpisu čakať na koniec týchto rokovaní, pretože by Únia a členské štáty nemali v prvom 
štvrťroku 2015 dostatok času na splnenie záväzkov týkajúcich sa viacerých procesov 
stanovených v tomto protokole.

Pozmeňujúci návrh 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Príslušné medzinárodné pravidlá 
upravujúce účtovanie emisií a pokrok v 
plnení záväzkov by sa mali prijať na 
ďalšej konferencii o zmene klímy, ktorá 
sa bude konať v Lime v decembri 2014. 
Komisia by mala spolupracovať s 
členskými štátmi a tretími krajinami s 
cieľom prispieť k formálnemu prijatiu 
účtovných pravidiel Kjótskeho protokolu 
na konferencii o zmene klímy v Lime. 
Vykonávanie registra Únie a delegované 
akty stanovené v tomto nariadení by mali 
odrážať tieto výsledné pravidlá.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňuje/ nahrádza PN 5 (odôvodnenie 5b) spravodajcu.

Pozmeňujúci návrh 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Z dôvodu výrazného zníženia emisií 
skleníkových plynov v Únii, a to vďaka 
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politikám v oblasti klímy ako aj 
hospodárskym okolnostiam, bude na 
druhé záväzné obdobie Kjótskeho 
protokolu na účtoch Únie a členských 
štátov výrazný nadbytok AAU, CER 
(certifikovaných znížení emisií) a ERU. 
Podľa rozhodnutia 1/CMP 8, ktoré 
prikazuje stranám, aby opätovne 
preskúmali svoje záväzky na znižovanie 
emisií v druhom záväznom období, by 
mali Únia a členské štáty zrušiť niekoľko 
jednotiek, aby sa ich počet zladil s 
predpokladanými skutočnými emisiami, a 
prinajmenšom súhlasil s trajektóriou pre 
vnútroštátne emisie, ktorá by bola 
nákladovo efektívna a smerovala k cieľu 
Únie v oblasti klímy na rok 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Elena Băsescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na 
zabezpečenie technického vykonávania 
Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, 
umožniť účinné fungovanie spoločného 
plnenia záväzkov Únie, jej členských 
štátov a Islandu a zabezpečiť jeho zladenie 
s fungovaním EU ETS a rozhodnutí o 
spoločnom úsilí by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. 
Komisia by pri príprave a zostavovaní 
delegovaných aktov mala zabezpečiť ich 
konzistenciu s medzinárodne dohodnutými 
požiadavkami účtovania, podmienkami 
spoločného plnenia záväzkov stanovenými 
v rozhodnutí […] a príslušnými právnymi 
predpismi Únie,

(6) S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na 
zabezpečenie technického vykonávania 
Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, 
umožniť účinné a efektívne fungovanie 
spoločného plnenia záväzkov Únie, jej 
členských štátov a Islandu, a zabezpečiť 
jeho zladenie s fungovaním EU ETS a 
rozhodnutí o spoločnom úsilí by sa na 
Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 ZFEÚ. Komisia by pri 
príprave a zostavovaní delegovaných aktov 
mala zabezpečiť ich konzistenciu s 
medzinárodne dohodnutými požiadavkami 
účtovania, podmienkami spoločného 
plnenia záväzkov stanovenými v 
rozhodnutí […] a príslušnými právnymi 
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predpismi Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Martin Callanan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom stanoviť jednotné pravidlá 
na zabezpečenie technického vykonávania
Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, 
umožniť účinné fungovanie spoločného 
plnenia záväzkov Únie, jej členských 
štátov a Islandu a zabezpečiť jeho zladenie
s fungovaním EU ETS a rozhodnutí o 
spoločnom úsilí by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. 
Komisia by pri príprave a zostavovaní 
delegovaných aktov mala zabezpečiť ich 
konzistenciu s medzinárodne dohodnutými 
požiadavkami účtovania, podmienkami 
spoločného plnenia záväzkov stanovenými 
v rozhodnutí […] a príslušnými právnymi 
predpismi Únie,

(6) S cieľom zabezpečiť technické 
vykonávanie druhého záväzného obdobia
Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, 
umožniť účinné fungovanie spoločného 
plnenia záväzkov Únie, jej členských 
štátov a Islandu, a zabezpečiť jeho súlad s 
fungovaním EU ETS a rozhodnutí o 
spoločnom úsilí by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ.
Komisia by mala počas prípravných prác 
zabezpečiť vhodnú konzultáciu s 
členskými štátmi, a to aj na expertnej 
úrovni. Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by pri príprave a zostavovaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť ich konzistenciu s 
medzinárodne dohodnutými požiadavkami 
účtovania, podmienkami spoločného 
plnenia záväzkov stanovenými v 
rozhodnutí […] a príslušnými právnymi 
predpismi Únie,

Or. en

Odôvodnenie

Vďaka tomu sa konzultácie Komisie s expertmi stanú náležitou súčasťou jej práce na 
vykonávaní nových právnych predpisov, a táto vložka zjednodušuje spoločné chápanie tohto 
dokumentu.
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Pozmeňujúci návrh 12
Elena Băsescu

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je takisto splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 25 s cieľom zabezpečiť 
prostredníctvom registrov Únie a 
členských štátov technické vykonávanie 
Kjótskeho protokolu, umožniť účinné 
fungovanie spoločného plnenia záväzkov 
Únie, členských štátov a Islandu a 
zabezpečiť jeho zladenie s fungovaním 
smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 
406/2009/ES vrátane:

5. Komisia je takisto splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 25 s cieľom zabezpečiť 
prostredníctvom registrov Únie a 
členských štátov technické vykonávanie 
Kjótskeho protokolu, umožniť účinné a 
efektívne fungovanie spoločného plnenia 
záväzkov Únie, členských štátov a Islandu, 
a zabezpečiť jeho zladenie s fungovaním 
smernice 2003/87/ES a rozhodnutia 
406/2009/ES vrátane:

Or. en


