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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V delegovaných aktoch, ktoré sa 
majú prijať v súlade s týmto nariadením, 
by Komisia v rámci postupu spravovania 
jednotiek v prvom záväznom období 
Kjótskeho protokolu mala predvídať 
pravidelné vykonávanie čistého 
zúčtovania, pričom prevod AAU sa 
vykonáva tak, aby odrážal čistý prevod 
kvót Únie vrátane prevodu emisných kvót 
s tretími krajinami zúčastnenými v EU 
ETS, ktoré nie sú signatármi dohody o 
spoločnom plnení (napr. Nórsko a 
Lichtenštajnsko). 

 
 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) 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 preto 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. 

Odôvodnenie 

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

 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5c) Z dôvodu výrazného zníženia emisií 
skleníkových plynov v Únii, a to vďaka 
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 dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti klímy 
na rok 2050. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

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 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, aby 
sa príslušné dokumenty súčasne, vo 
vhodnom čase a vhodným spôsobom 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade, 
ako aj ich konzistenciu s medzinárodne 
dohodnutými požiadavkami účtovania, 
podmienkami spoločného plnenia 
záväzkov stanovenými v rozhodnutí Rady 
o ratifikácii dohody z Dauhy ku 
Kjótskemu protokolu a príslušnými 
právnymi predpismi Únie, 

 
 
 
 


