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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Poukazuje na to, že návrh Komise nahradit rozhodnutí 280/2004/ΕS nařízením by 
mohl usnadnit uplatňování jeho ustanovení tím, že se zlepší stávající postupy 
monitorování a provádění. Zkušenosti ukázaly, že unijní postupy monitorování, 
vykazování a ověřování emisí je třeba zlepšit.

2. Podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu mají EU a její 
členské státy vypracovat, pravidelně aktualizovaly, zveřejňovat a předkládat 
konferenci smluvních stran národní inventury antropogenních emisí ze zdrojů a 
snížení pomocí propadů všech skleníkových plynů, na něž se nevztahuje Montrealský 
protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s použitím srovnatelných 
postupů dohodnutých konferencí smluvních stran.

3. Upozorňuje, že konečným cílem Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (UNFCCC), která byla jménem Evropského společenství schválena 
rozhodnutím Rady 94/69/ES, je dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů 
v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečnému narušení klimatického 
systému lidskou činností. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, neměl by celkový nárůst 
průměrné roční teploty při zemském povrchu být vyšší než 2 % oproti úrovni před 
industrializací. To vyžaduje zvýšení úsilí ze strany Společenství, rychlé zapojení 
průmyslově vyspělých zemí a opatření motivující k účasti rozvojových zemí na 
procesu snižování emisí.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zdůrazňuje potřebu uskutečnit v 
praxi rozhodnutí kodaňské konference, 
podle něhož se průmyslově vyspělé země 
zavazují poskytnout rozvojovým zemím 
finanční podporu a tak jim pomoci splnit 
jejich závazky, pokud jde o snížení 
znečištění.

Or. el

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
národní stropy pro emise látek 
znečišťujících ovzduší, které musí 
vycházet ze zásady společně, ale 
diferencované odpovědnosti zúčastněných 
stran.

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7α) Bere na vědomí, že do přílohy I 
Kjótského protokolu byly zařazeny Kypr a 
Malta, a to rozhodnutím CP.17 (s 
účinkem od 1. ledna 2013 nebo později), 
respektive 3/CP15 (s účinkem od 26. října 
2010).

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Zastává názor, že v zájmu zajištění 
efektivnosti mechanismu monitorování a 
vykazování emisí skleníkových plynů je 
nutné, aby se dále nezvyšovala finanční a 
administrativní zátěž, kterou tato činnost 
již představuje pro členské státy.

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Poznamenává, že na konferenci 
smluvních stran úmluvy UNFCCC v 
Durbanu (COP 17) se EU a její členské 
státy zavázaly ke zřízení „zeleného“ 
fondu, z něhož bude poskytována pomoc 
rozvojovým zemím na reakci na změnu 
klimatu a přizpůsobení se jí a který musí 
začít fungovat okamžitě, a to vzhledem ke 
zjištěním mezinárodní zprávy o rozvoji z 
roku 2010, podle níž se dodatečné náklady 
na snižování emisí a přizpůsobení se 
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změně klimatu v nejchudších zemích jako 
celku do roku 2030 pravděpodobně budou 
pohybovat mezi 170 a 275 miliardami 
USD.

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Znovu vyjadřuje své znepokojení 
nad rozsahem obchodování s emisemi 
skleníkových plynů a skutečností, že 
směrnice 2003/87/ES zatím nepřináší 
očekávané výsledky.

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Pravomoci Komise přijímat akty v 
přenesené pravomoci, jimiž se v seznamu 
skleníkových plynů v příloze I tohoto 
nařízení doplňují nebo vypouštějí látky, 
musí být v souladu se všemi novými 
mezinárodními dohodami.

Or. el


