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Pozměňovací návrh 1
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vědecké důkazy 
o změně klimatu a jejím dopadu jsou 
jednoznačné, a proto jsou nezbytné rychlé, 
koordinované a ambiciózní kroky na 
evropské a mezinárodní úrovni vedoucí 
k řešení této globální výzvy,

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nebude-li 
dosaženo cíle 2 ºC, bude to mít obrovský 
dopad na životní prostředí a vzniknou 
značné ekonomické náklady – jako 
příklad takového dopadu lze uvést 
zvýšenou pravděpodobnost dosažení 
kritických mezníků, kdy teplotní úrovně 
již způsobují uvolňování CO2 a CH4 ze 
zásobáren, jako jsou lesy a permafrost, 
a omezují schopnost přírody pohlcovat 
uhlík prostřednictvím oceánů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja (nový). vzhledem k tomu, že Komise 
pracuje v současné době na revizi nařízení 
(ES)č. 842/2006 o některých fluorovaných 
skleníkových plynech;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 2a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a (nový). připomíná, že na posledním 
zasedání smluvních stran Montrealského 
protokolu podpořila Komise coby 
vyjednavač za EU návrh, který předložily 
země Severní Ameriky a Federativní státy 
Mikronésie a jenž spočívá v postupném 
odbourávání částečně fluorovaných 
uhlovodíků a v likvidaci plynu HFC-23 
vznikajícího jako vedlejší produkt, a že na 
poslední konferenci smluvních stran 
úmluvy UNFCCC v Cancúnu předložila 
EU návrh rozhodnutí, které smluvní 
strany zavazuje k tomu, aby usilovaly o 
dohodu týkající se této problematiky, jež 
bude vycházet z Montrealského protokolu 
a nebude mít vliv na působnost úmluvy 
UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)



AM\869813CS.doc 5/9 PE465.039v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a (nový). vítá skutečnost, že na 
17. konferenci smluvních stran (COP 17) 
v Durbanu se Evropská unie zavázala, že 
bude podporovat opatření související s 
částečně fluorovanými uhlovodíky a 
přijímaná na základě Montrealského 
protokolu jako ukázkový příklad přístupu 
ke snižování emisí skleníkových plynů, 
který není orientován tržně; upozorňuje, 
že domácí opatření týkající se 
fluorovaných plynů a přijímaná ve formě 
nařízení o fluorovaných plynech zdaleka 
nesplnila očekávání a že nebudou-li 
řešeny nedostatky tohoto nařízení, bude  
pozice EU při jednáních o UNFCCC 
značně oslabena;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě žádá Komisi, aby postupně 
ukončovala výrobu a spotřebu částečně 
fluorovaných uhlovodíků, urychlila 
postupné ukončování výroby a spotřeby 
hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC) a aby 
zajistila, že z vyřazených výrobků 
a zařízení budou získávány a likvidovány 
skleníkové plyny poškozující 
stratosférickou ozonovou vrstvu; 

4. naléhavě žádá Komisi, aby předložila 
revidované znění nařízení o fluorovaných 
plynech, jakož i návrhy na rychlé zahájení 
postupného ukončování výroby a spotřeby 
částečně fluorovaných uhlovodíků, 
urychlila postupné ukončování výroby 
a spotřeby hydrochlorfluoruhlovodíků 
(HCFC) ve formě různých produktů a 
způsobů využití a aby zajistila, že 
z vyřazených výrobků a zařízení budou 
získávány a likvidovány skleníkové plyny 
poškozující stratosférickou ozonovou 
vrstvu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a (nový). vzhledem ke značnému vlivu 
fluorovaných plynů na globální 
oteplování by měla být zohledněna 
rovnováha mezi opatřeními ke zmírňování 
dopadu CO2 a opatřeními ke zmírňování 
dopadu těchto plynů, a to aniž by byla 
narušena regionální vyváženost úsilí 
rozvojových zemí o zmírňování tohoto 
dopadu; vyzývá Komisi, aby mnohem 
rychleji zvážila, zda vypracovat strategii 
ke zmírňování dopadu těchto plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5.  vzhledem k nedávným zjištěním 
týkajícím se zneužívání kreditů na emise
plynu HFC-23 z mechanismu čistého 
rozvoje (CDM) naléhá na Komisi, aby 
prozkoumala různé možnosti, jak na 
mezinárodní úrovni prosadit okamžité 
zahájení postupného ukončování výroby 
a spotřeby tohoto plynu, a to spíše 
prostřednictvím úspěšného Montrealského 
protokolu než prostřednictvím flexibilních 
mechanismů v rámci Kjótského protokolu;

5.  vzhledem ke kontraproduktivním 
pobídkám a opakovaným případům 
zneužití spojených s projekty zaměřenými
na odstraňování plynu HFC-23 na základě
mechanismu čistého rozvoje (CDM) naléhá 
na Komisi, aby prozkoumala různé 
možnosti, jak na mezinárodní úrovni 
prosadit okamžité zahájení postupného 
ukončování výroby a spotřeby tohoto 
plynu, a to spíše prostřednictvím 
úspěšného Montrealského protokolu než 
prostřednictvím flexibilních mechanismů 
v rámci Kjótského protokolu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vzhledem k nedávným zjištěním 
týkajícím se zneužívání kreditů na emise 
plynu HFC-23 z mechanismu čistého 
rozvoje (CDM) naléhá na Komisi, aby 
prozkoumala různé možnosti, jak na 
mezinárodní úrovni prosadit okamžité
zahájení postupného ukončování výroby 
a spotřeby tohoto plynu, a to spíše 
prostřednictvím úspěšného Montrealského 
protokolu než prostřednictvím flexibilních 
mechanismů v rámci Kjótského protokolu;

5. vzhledem k nedávným zjištěním 
týkajícím se zneužívání kreditů na emise 
plynu HFC-23 z mechanismu čistého 
rozvoje (CDM) naléhá na Komisi, aby 
prozkoumala různé možnosti, jak na 
mezinárodní úrovni prosadit zahájení 
postupného ukončování výroby a spotřeby 
tohoto plynu, a to spíše prostřednictvím 
úspěšného Montrealského protokolu než 
prostřednictvím flexibilních mechanismů 
v rámci Kjótského protokolu;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 5a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a (nový). naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvážila, zda při budoucích mezinárodních 
jednáních neprosazovat mezinárodní 
režim postupného odbourávání částečně 
fluorovaných uhlovodíků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. naléhavě žádá o přijetí okamžitých
opatření ke snížení emisí elementárního 
uhlíku jako metody, která co nejdříve 
zastaví tání ledovců, přičemž se přednostně 
zaměří na emise, které mají dopad na 
oblasti sněhu a ledu, včetně Arktidy, 
Grónska a himalájsko-tibetských ledovců;  

6. naléhavě žádá o přijetí opatření ke 
snížení emisí elementárního uhlíku jako 
metody, která co nejdříve zpomalí tání 
ledovců, přičemž se přednostně zaměří na 
emise, které mají dopad na oblasti sněhu 
a ledu, včetně Arktidy, Grónska 
a himalájsko-tibetských ledovců;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7.  vyzývá EU, aby podporovala stávající 
technologie, které drasticky snižují emise 
elementárního uhlíku; dále naléhavě žádá 
o to, aby byly podpořeny a propagovány 
právní předpisy, které zakazují mýcení 
a vypalování lesů, požadují přísné 
a pravidelné kontroly emisí u vozidel, 
omezují spalování biomasy a sledují roční 
emise z elektráren;

7. vyzývá EU, aby podporovala stávající 
technologie, které drasticky snižují emise 
elementárního uhlíku; v této souvislosti 
lituje návrhů na zmírnění stávajících 
požadavků, které se týkají limitních 
hodnot emisí produkovaných v EU 
nesilničními pojízdnými stroji, jež jsou 
zdrojem značného množství emisí 
elementárního uhlíku; dále naléhavě žádá 
o to, aby byly podpořeny a propagovány 
právní předpisy, které zakazují mýcení 
a vypalování lesů, požadují přísné 
a pravidelné kontroly emisí u vozidel, 
omezují spalování biomasy a sledují roční 
emise z elektráren; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Evropskou komisi, aby 
sdělila Evropskému parlamentu, zda 
podniká nějaké kroky tímto směrem, a aby 
napravila časovou ztrátu tím, že tato 
politická řešení ihned promítnou do 
legislativního procesu;

9. žádá Komisi, aby sdělila Evropskému 
parlamentu, zda podnikla nebo má 
v úmyslu podniknout nějaké kroky tímto 
směrem;

Or. it


