
 

 

 PE533.810/ 1 

 CS 

 

 

 

 

10.4.2014 A7-0171/ 001-004 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-004  
které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva 
Vladimir Urutchev A7-0171/2014 

Technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu 
 

Návrh nařízení (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 5 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Pokud jde o akty v přenesené 

pravomoci, které budou přijaty v souladu 

s tímto nařízením, měla by Komise 

předjímat, stejně jako u postupů správy 

jednotek během prvního kontrolního 

období Kjótského protokolu, pravidelnou 

kontrolu čistých převodů povolenek, podle 

níž se převody jednotek přiděleného 

množství (AAU) provádí, aby odrážely 

čisté převody povolenek Unie, včetně 

převodu emisních povolenek se třetími 

zeměmi, které se účastní systému EU ETS 

a nejsou součástí dohody o společném 

plnění (například Norsko 

a Lichtenštejnsko). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 5 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) 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 proto 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 rámci 

provádění registru Unie a aktů 

v přenesené pravomoci předjímaných 

v tomto nařízení. 

Odůvodnění 

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

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 5 c (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5c) V důsledku značného omezení emisí 

skleníkových plynů v Unii díky politikám 

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 dosažení cíle Unie v oblasti 

klimatu pro rok 2050. 
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Pozměňovací návrh  4 

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 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, aby byly 

příslušné dokumenty předány současně, 

včas a vhodným způsobem Evropskému 

parlamentu a Radě, a aby byly v souladu 

s mezinárodně dohodnutými požadavky na 

započítávání, s podmínkami společného 

plnění závazků stanovených v rozhodnutí 

Rady o ratifikaci změny Kjótského 

protokolu dohodnuté v Dohá a 

s příslušnými právními předpisy Unie, 

 
 

 

 


