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Pozměňovací návrh 8
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) K pokroku v řešení problémů 
spojených se změnou klimatu vyváženým 
způsobem významně přispělo rozhodnutí 
1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních 
stran úmluvy UNFCCC (dále jen 
„rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská 
dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na 
konferenci smluvních stran úmluvy 
UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo 
„cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí 
zavádějí nové požadavky na monitorování 
a podávání zpráv, které se uplatní při 
realizaci ambiciózního snížení emisí, 
k jakému se Unie a její členské státy 
zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým 
zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se 
přizpůsobením změně klimatu má stejnou 
prioritu jako zmírňování dopadů. 
Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby 
rozvinuté země vypracovaly strategie nebo 
plány rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství. Očekává se, že tyto strategie 
nebo plány přispějí k vybudování 
nízkouhlíkové společnosti a zajistí 
pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj. 
Toto nařízení by mělo prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci usnadnit provádění 
těchto a budoucích požadavků na 
monitorování a podávání zpráv, jež 
vyplynou z dalších rozhodnutí nebo 
schválení mezinárodní dohody v rámci 
úmluvy UNFCCC.

(4) K pokroku v řešení problémů 
spojených se změnou klimatu vyváženým 
způsobem významně přispělo rozhodnutí 
1/CP.15 přijaté na konferenci smluvních 
stran úmluvy UNFCCC (dále jen 
„rozhodnutí 1/CP.15“ nebo „Kodaňská 
dohoda“) a rozhodnutí 1/CP.16 přijaté na 
konferenci smluvních stran úmluvy 
UNFCCC („rozhodnutí 1/CP.16“ nebo 
„cancúnské dohody“). Tato rozhodnutí 
zavádějí nové požadavky na monitorování 
a podávání zpráv, které se uplatní při 
realizaci ambiciózního snížení emisí, 
k jakému se Unie a její členské státy 
zavázaly, a poskytují podporu rozvojovým 
zemím. Rovněž uznávají, že zabývat se 
přizpůsobením změně klimatu má stejnou 
prioritu jako zmírňování dopadů. 
Rozhodnutí 1/CP.16 také vyžaduje, aby 
rozvinuté země vypracovaly strategie nebo 
plány rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství. Očekává se, že tyto strategie 
nebo plány přispějí k vybudování 
nízkouhlíkové společnosti a zajistí 
pokračující vysoký růst a udržitelný rozvoj, 
a měly by být v souladu s nákladově 
efektivním postupem směřování k cíli 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2050. Toto 
nařízení by mělo prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci usnadnit provádění 
těchto a budoucích požadavků na 
monitorování a podávání zpráv, jež 
vyplynou z dalších rozhodnutí nebo 
schválení mezinárodní dohody v rámci 
úmluvy UNFCCC.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý 
v roce 2009, zejména rozhodnutí 
č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 
o úsilí členských států snížit emise
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020, 
a směrnice 2009/29/ES ze dne 23. dubna 
2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES 
s cílem zlepšit a rozšířit systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství1, 
představuje další závazný příslib Unie 
a členských států významně snížit své 
emise skleníkových plynů. Systém Unie 
pro monitorování a vykazování emisí by 
měl být rovněž aktualizován s ohledem na 
nové požadavky těchto právních předpisů.

(5) Klimaticko-energetický balíček přijatý 
v roce 2009, zejména rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 
se mění směrnice 2003/87/ES s cílem 
zlepšit a rozšířit systém pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství, a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře užívání energie z obnovitelných 
zdrojů1, představuje další závazný příslib 
Unie a členských států významně snížit své 
emise skleníkových plynů. Systém Unie 
pro monitorování a vykazování emisí by 
měl být rovněž aktualizován s ohledem na 
nové požadavky těchto právních předpisů.

_____________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

                                               
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.



AM\898637CS.doc 5/21 PE487.710v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie a členské státy by se měly snažit 
podávat co nejaktuálnější informace 
o emisích skleníkových plynů, zejména 
v rámci strategie Evropa 2020 
a harmonogramů stanovených touto 
strategií. Toto nařízení by mělo umožnit 
vypracování těchto odhadů v co nejkratším 
možném čase za pomoci statistických 
a dalších informací.

(12) Unie a členské státy by se měly snažit 
podávat co nejaktuálnější informace 
o emisích skleníkových plynů, zejména 
v rámci strategie Evropa 2020 
a harmonogramů stanovených touto 
strategií, a v rámci evropské vesmírné
politiky a strategie, která se v zájmu 
občanů Unie zabývá důležitými 
záležitostmi, jako jsou přírodní katastrofy, 
zdroje a sledování klimatu. Vesmírné 
údaje by měly být v tomto ohledu 
považovány za klíčové nástroje Unie 
a členských států pro monitorování, 
protože dokážou vylepšit celkový obraz
emisí CO2 a CH4 a LULUCF. 
V maximální možné míře by se měl 
používat Evropský program monitorování 
Země (GMES) a ostatní družicové
systémy, aby byla hlášení o emisích 
poskytována zavčas (globální denní 
měření emisí CO2 a CH4 způsobených 
člověkem a emisí ve venkovských 
oblastech a propadů CO2) a zprávy
o vypočítaných emisích byly nezávisle 
ověřovány. Toto nařízení by mělo umožnit 
vypracování těchto odhadů v co nejkratším 
možném čase za pomoci statistických 
a dalších informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie 
a členské státy zavázaly poskytovat 
významnou finanční podporu na opatření 
pro přizpůsobení se změně klimatu 

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie 
a členské státy zavázaly poskytovat 
významnou finanční podporu na opatření 
pro přizpůsobení se změně klimatu 
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a opatření zmírňující dopady změny 
klimatu v rozvojových zemích. V souladu 
s odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá 
rozvinutá země, která je smluvní stranou 
úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání 
zpráv o poskytování finanční 
a technologické podpory a podpory na 
vybudování kapacit pro smluvní strany 
z řad rozvojových zemí. Posílené podávání 
zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí 
Unie a členských států splnit své závazky. 
Rozhodnutí 1/CP.16 rovněž zavedlo nový 
technologický mechanismus pro posílení 
mezinárodního přenosu technologií. Toto 
nařízení by mělo zajistit, aby byly 
k dispozici spolehlivé aktualizované 
informace o činnostech v oblasti přenosu 
technologií do rozvojových zemí.

a opatření zmírňující dopady změny 
klimatu v rozvojových zemích. V souladu 
s odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá 
rozvinutá země, která je smluvní stranou 
úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání 
zpráv o poskytování finanční 
a technologické podpory a podpory na 
vybudování kapacit pro smluvní strany 
z řad rozvojových zemí. Posílené podávání 
zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí 
Unie a členských států splnit své závazky
a zajistit, aby byla tato podpora nová 
a doplňková. Rozhodnutí 1/CP.16 rovněž 
zavedlo nový technologický mechanismus 
pro posílení mezinárodního přenosu 
technologií. Toto nařízení by mělo zajistit, 
aby byly k dispozici spolehlivé 
aktualizované informace o činnostech 
v oblasti přenosu technologií do 
rozvojových zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vykazování emisí CO2 z námořní 
dopravy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise jménem Unie 
navrhnou a provádějí strategii rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství, aby 
přispěly:

1. Členské státy a Komise jménem Unie 
navrhnou a provádějí strategii rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství, aby
zajistily:

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ke splnění závazků členských států 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů v souladu s nařízením č. 
406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého 
snížení emisí a posílení snížení pomocí 
propadů ve všech odvětvích v souladu 
s cílem Unie snížit emise o 80 až 95 % do 
roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 
1990, a to v souvislosti se snížením ze 
strany rozvinutých zemí jako celku, jež je 
podle IPCC nezbytné.

b) k tomu, že budou splněny závazky 
členských států v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů v souladu s nařízením 
č. 406/2009/ES a bude dosaženo
dlouhodobého snížení emisí a posílení 
snížení pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie snížit 
emise o 80 až 95 % do roku 2050 
v porovnání s úrovněmi v roce 1990,
přičemž se bude postupovat od 
vnitrostátního snížení o nejméně 25 % do 
roku 2020 a dále o 40 % do roku 2030 
a o 60 % do roku 2040, a to v souvislosti 
se snížením ze strany rozvinutých zemí 
jako celku, jež je podle IPCC nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ke splnění závazků členských států 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů v souladu s nařízením č. 
406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého 
snížení emisí a posílení snížení pomocí 
propadů ve všech odvětvích v souladu 
s cílem Unie snížit emise o 80 až 95 % do 
roku 2050 v porovnání s úrovněmi v roce 
1990, a to v souvislosti se snížením ze 
strany rozvinutých zemí jako celku, jež je 
podle IPCC nezbytné.

b) ke splnění závazků členských států 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů v souladu s nařízením č. 
406/2009/ES a k dosažení dlouhodobého 
snížení emisí a posílení snížení pomocí 
propadů ve všech odvětvích v souladu 
s cílem Unie snížit emise o 80 až 95 % do 
roku 2050, v souladu s nákladově 
efektivním postupem směřování od snížení 
o nejméně 25 % do roku 2020 a dále
o 40 % do roku 2030 a o 60 % do roku 
2040, v porovnání s úrovněmi v roce 1990, 
a to v souvislosti se snížením ze strany 
rozvinutých zemí jako celku, jež je podle 
IPCC nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly za účelem 
provedení strategie rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství vytvořit 
vnitrostátní orgány s vyváženým 
zastoupením zúčastněných stran.

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy Komisi předloží svou 
strategii rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost, nebo v souladu 
s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým 
na mezinárodní úrovni v souvislosti 
s procesem úmluvy UNFCCC.

2. Členské státy Komisi předloží svou 
strategii rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost, nebo v souladu 
s jakýmkoli harmonogramem dohodnutým 
na mezinárodní úrovni v souvislosti 
s procesem úmluvy UNFCCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předloží Komisi do 31. 
července každého roku („rok X“) 
aproximativní národní inventury 
skleníkových plynů za rok X−1. Komise 
každoročně na základě aproximativních 
národních inventur skleníkových plynů 
členských států, popřípadě na základě 
vlastních odhadů sestaví aproximativní 
inventuru skleníkových plynů v Unii. 
Komise tyto informace každoročně 
zveřejní do 30. září.

Členské státy mohou předložit Komisi do 
31. července každého roku („rok X“) 
aproximativní národní inventury 
skleníkových plynů za rok X−1. Komise 
každoročně na základě aproximativních 
národních inventur skleníkových plynů 
členských států, popřípadě na základě 
vlastních odhadů sestaví aproximativní 
inventuru skleníkových plynů v Unii. 
Komise tyto informace každoročně 
zveřejní do 30. září.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Vykazování energetické účinnosti a podílů

obnovitelné energie 
1. Členské státy předloží do 15. března 
každého roku Komisi zprávu za rok X-2 o: 
a) své hrubé konečné spotřebě energie;
b) svém podílu energie z obnovitelných 
zdrojů; s uvedením podílu a množství 
energie získané z biomasy, s rozlišením 
mezi pevnou biomasou a kapalnými 
biopalivy a bioenergií z odpadů a zbytků.
2. Členské státy své zprávy uvedené 
v odst. 1 zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vykazování emisí CO2 z námořní dopravy vypouští se
1. Komise je zmocněna k přijetí aktu 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 29 tohoto nařízení za účelem 
stanovení požadavků na monitorování 
a vykazování emisí CO2 z námořní 
dopravy souvisejících s námořními 
plavidly, které vplouvají do přístavů 
členských států. Přijaté požadavky na 
monitorování a vykazování musí být 
v souladu s požadavky dohodnutými 
v rámci úmluvy UNFCCC a v maximální 
možné míře s požadavky uplatňovanými 
na plavidla v rámci IMO nebo 
prostřednictvím právních předpisů Unie, 
které se vztahují na emise skleníkových 
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plynů z námořní dopravy. Požadavky na 
monitorování a vykazování musí 
v maximální možné míře minimalizovat 
pracovní zatížení členských států, mimo 
jiné i za použití centralizovaného 
shromažďování a správy údajů.
2. V případě přijetí aktu v souladu 
s odstavcem 1 členské státy do 15. ledna 
každého roku („rok X“) stanoví emise 
CO2 z námořní dopravy v souladu s tímto 
aktem za rok X−2 a podají o tom zprávu 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Vykazování využití obnovitelných zdrojů 

energie a úspor energie
Za účelem zajištění celostního 
a komplexního přístupu ke sledování 
a vykazování antropogenních emisí 
skleníkových plynů předloží členské státy 
do 15. ledna každého roku („rok X“) 
Komisi zprávu za rok X-2 o:
a) své hrubé konečné spotřebě energie; a
b) svém podílu energie z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Registry jsou veřejně dostupné, a to 
i pomocí elektronických prostředků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy po dokončení přezkumu 
svých národních inventur podle Kjótského 
protokolu za každý rok prvního 
kontrolního období Kjótského protokolu, 
včetně vyřešení jakýchkoli otázek 
spojených s prováděním, odeberou 
z registru jednotky AAU, RMU, ERU 
a CER odpovídající jejich čistým emisím 
v průběhu daného roku.

1. Členské státy po dokončení přezkumu 
svých národních inventur podle Kjótského 
protokolu za každý rok prvního 
kontrolního období Kjótského protokolu, 
včetně vyřešení jakýchkoli otázek 
spojených s prováděním, odeberou 
z registru použité jednotky AAU, RMU, 
ERU a CER odpovídající jejich čistým 
emisím v průběhu daného roku.

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o poslední rok kontrolního 
období Kjótského protokolu, členské státy 
odeberou jednotky z registru před koncem 
dodatečného období pro splnění závazků 
stanovených v rozhodnutí 11/CMP.1 
konference smluvních stran úmluvy 

2. Pokud jde o poslední rok kontrolního 
období Kjótského protokolu, členské státy 
odeberou použité jednotky z registru před 
koncem dodatečného období pro splnění 
závazků stanovených v rozhodnutí 
11/CMP.1 konference smluvních stran 



AM\898637CS.doc 13/21 PE487.710v01-00

CS

UNFCCC jednající jako shromáždění 
smluvních stran Kjótského protokolu.

úmluvy UNFCCC jednající jako 
shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy Komisi do 15. března 
každého roku („rok X“) předloží:

1. Členské státy Komisi do 15. března 
každého roku („rok X“) mohou předložit:

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o vnitrostátních politikách 
a opatřeních a o provádění politik 
a opatření Unie, které omezují nebo snižují 
emise skleníkových plynů ze zdrojů nebo 
podporují snížení pomocí propadů, 
poskytnuté podle odvětví pro jednotlivé 
skleníkové plyny uvedené v příloze 
I tohoto nařízení. Tyto informace křížově 
odkazují na příslušné vnitrostátní nebo 
unijní politiky, zejména ty, které se týkají 
kvality ovzduší, a zahrnují:

c) informace o vnitrostátních politikách 
a opatřeních a o provádění politik 
a opatření Unie, které omezují nebo snižují 
emise skleníkových plynů ze zdrojů nebo 
podporují snížení pomocí propadů, zvyšují 
podíl energie z obnovitelných zdrojů nebo 
snižují hrubou konečnou spotřebu 
energie, poskytnuté podle odvětví pro 
jednotlivé skleníkové plyny uvedené 
v příloze I tohoto nařízení. Tyto informace 
křížově odkazují na příslušné vnitrostátní 
nebo unijní politiky, zejména ty, které se 
týkají kvality ovzduší, a zahrnují:

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o tom, do jaké míry jsou 
opatření členského státu v souladu 
s nákladově efektivním postupem 
směřování k dlouhodobému cíli Unie
v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o tom, do jaké míry jsou 
opatření členského státu v souladu 
s nákladově efektivním postupem 
směřování k dlouhodobému cíli Unie 
v oblasti klimatu do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy Komisi do 15. března 1. Členské státy Komisi jednou za dva 
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každého roku („rok X“) vykazují národní 
odhady antropogenních emisí skleníkových 
plynů ze zdrojů a snížení pomocí propadů, 
rozdělené podle plynu a odvětví. Tyto 
odhady zahrnují kvantitativní odhady na 
období čtyř po sobě jdoucích budoucích let 
končící 0 nebo 5, které bezprostředně 
následují po roce X. V národních odhadech 
jsou zohledněny veškeré politiky a opatření 
přijaté na úrovni Unie a zahrnují:

roky do 15. března příslušného roku („rok 
X“) vykazují národní odhady 
antropogenních emisí skleníkových plynů 
ze zdrojů a snížení pomocí propadů, 
rozdělené podle plynu a odvětví. Tyto 
odhady zahrnují kvantitativní odhady na 
období čtyř po sobě jdoucích budoucích let 
končící 0 nebo 5, které bezprostředně 
následují po roce X. V národních odhadech 
jsou zohledněny veškeré politiky a opatření 
přijaté na úrovni Unie a zahrnují:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději 
do 15. března každého roku zprávy 
o prováděných nebo plánovaných 
opatřeních pro přizpůsobení se změně 
klimatu, zejména o národních nebo 
regionálních adaptačních strategiích 
a adaptačních opatřeních. Tyto informace 
zahrnují přidělování rozpočtových 
prostředků podle odvětví politiky na každé 
adaptační opatření, hlavní cíl, druh 
nástroje, stav provádění a kategorie dopadu 
změny klimatu (jako jsou záplavy, 
zvyšování mořské hladiny, extrémní 
teploty, sucha a mimořádné povětrností 
jevy).

Členské státy podávají Komisi jednou za 
dva roky nejpozději do 15. března 
příslušného roku zprávy o prováděných 
nebo plánovaných opatřeních pro 
přizpůsobení se změně klimatu, zejména 
o národních nebo regionálních adaptačních 
strategiích a adaptačních opatřeních. Tyto 
informace zahrnují přidělování 
rozpočtových prostředků podle odvětví 
politiky na každé adaptační opatření, 
hlavní cíl, druh nástroje, stav provádění 
a kategorie dopadu změny klimatu (jako 
jsou záplavy, zvyšování mořské hladiny, 
extrémní teploty, sucha a mimořádné 
povětrností jevy.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Návrh nařízení
Čl. 17 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podávají Komisi nejpozději 
do 15. března každého roku („rok X“) na 
základě nejlepších dostupných údajů 
zprávu obsahující:

Členské státy podávají Komisi jednou za 
dva roky nejpozději do 15. března 
příslušného roku („rok X“) na základě 
nejlepších dostupných údajů zprávu 
obsahující:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a – podbod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím, které jsou 
obzvláště zranitelné vůči dopadům změny 
klimatu, aby se těmto dopadům mohly 
přizpůsobit;

iv) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím, které jsou 
obzvláště zranitelné vůči dopadům změny 
klimatu, aby se těmto dopadům mohly 
přizpůsobit, s uvedením přijímací země, 
odvětví a druhu činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a – podbod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím na snížení 
emisí skleníkových plynů;

v) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím na snížení 
emisí skleníkových plynů, s uvedením 
přijímací země, odvětví a druhu činnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o použití příjmů v roce X−1, 
které členský stát získal z dražeb 
povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí 
rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné 
informace o použití 50 % těchto příjmů 
a výsledná opatření, která byla přijata, 
s upřesněním kategorie těchto opatření 
přijatých v souladu s čl. 10 odst. 3 
směrnice 2003/87/ES a uvedením země 
nebo regionu příslušného příjemce;

b) informace o použití příjmů v roce X−1, 
které členský stát získal z dražeb 
povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí 
rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné 
informace o použití 50 % těchto příjmů 
a výsledná opatření, která byla přijata, 
s upřesněním kategorie a doplňkovosti 
těchto opatření přijatých v souladu s čl. 10 
odst. 3 směrnice 2003/87/ES a uvedením 
země nebo regionu příslušného příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody 
o změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody 
o změně klimatu. V případě činností 
v rámci projektů výroby hydroelektrické 
energie s výrobní kapacitou přesahující 
20 MW členské státy informují, jakým 
způsobem při schvalování těchto 
projektových činností zajistily, aby byla 
během jejich rozvoje dodržena příslušná
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mezinárodní kritéria a pokyny, především 
Protokol udržitelnosti vodní energie 
z roku 2010. 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody 
o změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody 
o změně klimatu. V případě činností 
v rámci projektů výroby hydroelektrické 
energie s výrobní kapacitou přesahující 
20 MW členské státy informují, jakým 
způsobem při schvalování těchto 
projektových činností zajistily, aby byla 
během jejich rozvoje dodržena příslušná
mezinárodní kritéria a pokyny, především 
Protokol udržitelnosti vodní energie 
z roku 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně posoudí na základě 
informací uvedených v článcích 7, 8, 11 
a 15 až 18 tohoto nařízení a po konzultaci 
s členskými státy pokrok Unie a jejích 

1. Komise každoročně posoudí na základě 
informací uvedených v článcích 7, 8, 1, 14
a 15 až 18 tohoto nařízení a po konzultaci 
s členskými státy pokrok Unie a jejích 
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členských států při plnění následujících 
závazků, aby zhodnotila, zda byl pokrok 
dostačující:

členských států při plnění následujících 
závazků, aby zhodnotila, zda byl pokrok 
dostačující:

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) povinností stanovených v článku 3
směrnice 2009/28/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dlouhodobého cíle v oblasti klimatu
pro rok 2050 a toho, zda jsou snižování 
členských států v souladu s nákladově 
efektivním postupem směřování nejprve 
od snížení o nejméně 25 % do roku 2020
a dále o 40 % do roku 2030 a o 60 % do 
roku 2050, v porovnání s úrovněmi v roce 
1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) dlouhodobého cíle v oblasti klimatu 
a postupu směřování od vnitrostátního 
snížení o nejméně 25 % do roku 2020
a dále o 40 % do roku 2030 a o 60 % do 
roku 2040, v porovnání s úrovněmi v roce 
1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise předloží do 31. října každého 
roku Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu shrnující závěry posouzení 
stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku.

3. Komise předloží do 31. října každého 
roku Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu shrnující závěry posouzení 
stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku. Komise v první zprávě a případně 
v následujících zprávách předloží analýzu
toho, jaký má dopad přijetí dvacetiletého 
horizontu pro metan v souladu se 
střednědobými a dlouhodobými cíli Unie 
v oblasti klimatu na politiky a opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
7, 10, 11, 20 a 26 až 28 tohoto nařízení je 
svěřeno Komisi na dobu neurčitou po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
7, 10, 11, 20 a 26 až 28 tohoto nařízení je 
svěřeno Komisi na dobu sedmi let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 
vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto sedmiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období, ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. ro


