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12.6.2017 A8-0208/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Pilar Ayuso 

v mene skupiny PPE 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa 

parížskej dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Použitie dodatočných čistých záchytov z 

odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z 

obhospodarovanej ornej pôdy a z 

obhospodarovaných trávnych porastov až 

do výšky 280 miliónov 

Použitie dodatočných čistých záchytov z 

využívania pôdy, zo zmeny vo využívaní 

pôdy a z lesného hospodárstva až do 

výšky 280 miliónov 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Pilar Ayuso 

v mene skupiny PPE 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa 

parížskej dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa prijme delegovaný akt na 

aktualizáciu lesných referenčných úrovní 

vychádzajúcich z národných 

lesohospodárskych plánov započítavania 

podľa článku 8 ods. 6 nariadenia 

[LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na 

prijatie delegovaného aktu s cieľom 

upraviť odsek 1 tohto článku, aby bol 

zohľadnený príspevok kategórie 

započítavania, ktorou je obhospodarovaná 

lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto 

nariadenia. 

2. Ak sa prijme delegovaný akt na 

aktualizáciu lesných referenčných úrovní 

vychádzajúcich z národných 

lesohospodárskych plánov započítavania 

podľa článku 8 ods. 6 nariadenia 

[LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na 

prijatie delegovaného aktu s cieľom 

upraviť odsek 1 tohto článku a kategórie 

započítavania v prílohe III, aby bol 

zohľadnený vyvážený príspevok kategórie 

započítavania, ktorou je obhospodarovaná 

lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto 

nariadenia bez toho, aby bol prekročený 

celkový objem 280 miliónov dostupný 

podľa tohto článku. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Pilar Ayuso 

v mene skupiny PPE 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa 

parížskej dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Nariadením [ ] [o začlenení emisií a 

záchytov skleníkových plynov z 

využívania pôdy, zo zmien vo využívaní 

pôdy a z lesného hospodárstva do rámca 

politík v oblasti klímy a energetiky na 

obdobie do roku 2030] sa stanovujú 

pravidlá započítavania emisií a záchytov 

skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 

zmien vo využívaní pôdy a z lesného 

hospodárstva (land use, land-use change 

and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo 

environmentálny výsledok podľa tohto 

nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií 

skleníkových plynov, ktoré sa majú 

dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením 

množstva, ktoré zodpovedá najviac výške 

celkových čistých záchytov a celkových 

čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo 

zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej 

pôdy a z obhospodarovaných trávnych 

porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], 

mala by sa umožniť flexibilita v podobe 

maximálneho množstva 280 miliónov ton 

ekvivalentu CO2 z týchto záchytov 

rozdelených medzi členské štáty podľa 

(12) Nariadením [ ] [o začlenení emisií a 

záchytov skleníkových plynov z 

využívania pôdy, zo zmien vo využívaní 

pôdy a z lesného hospodárstva do rámca 

politík v oblasti klímy a energetiky na 

obdobie do roku 2030] sa stanovujú 

pravidlá započítavania emisií a záchytov 

skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 

zmien vo využívaní pôdy a z lesného 

hospodárstva (land use, land-use change 

and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo 

environmentálny výsledok podľa tohto 

nariadenia z hľadiska úrovne dosiahnutých 

znížení emisií skleníkových plynov je 

ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré 

zodpovedá najviac súčtu celkových čistých 

záchytov a celkových čistých emisií z 

odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z 

obhospodarovanej ornej pôdy, z 

obhospodarovaných trávnych porastov a v 

prípade potreby z obhospodarovaných 

mokradí, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], 

mala by sa umožniť flexibilita v podobe 

maximálneho množstva 280 miliónov ton 

ekvivalentu CO2 z týchto záchytov 
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údajov v prílohe III, ako dodatočná 

možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v 

prípade potreby využiť na plnenie svojich 

záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na 

aktualizáciu lesných referenčných úrovní 

vychádzajúcich z národných 

lesohospodárskych plánov započítavania 

podľa článku 8 ods. 6 nariadenia 

[LULUCF], právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 

7 mala delegovať na Komisiu, aby vo 

flexibilite zakotvenej v uvedenom článku 

bol zohľadnený príspevok kategórie 

započítavania, ktorou je obhospodarovaná 

lesná pôda. Pred prijatím takéhoto 

delegovaného aktu by Komisia mala 

posúdiť spoľahlivosť započítavania za 

obhospodarovanú lesnú pôdu na základe 

dostupných údajov, a predovšetkým 

konzistentnosť predpokladaných a 

skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by 

sa podľa tohto nariadenia mala povoliť 

možnosť dobrovoľne zrušiť ročné 

pridelené jednotky emisných kvót, aby sa 

takéto sumy mohli brať do úvahy pri 

posudzovaní toho, či členské štáty 

dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ 

]. 

rozdeleného medzi členské štáty podľa 

údajov v prílohe III ako dodatočná 

možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v 

prípade potreby využiť na plnenie svojich 

záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na 

aktualizáciu lesných referenčných úrovní 

vychádzajúcich z národných 

lesohospodárskych plánov započítavania 

podľa článku 8 ods. 6 nariadenia 

[LULUCF], právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 

7 mala delegovať na Komisiu, aby vo 

flexibilite v objeme 280 miliónov 

zakotvenej v uvedenom článku bol 

zohľadnený vyvážený príspevok kategórie 

započítavania, ktorou je obhospodarovaná 

lesná pôda. Pred prijatím takéhoto 

delegovaného aktu by Komisia mala 

posúdiť spoľahlivosť započítavania za 

obhospodarovanú lesnú pôdu na základe 

dostupných údajov, a predovšetkým 

konzistentnosť predpokladaných a 

skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by 

sa podľa tohto nariadenia mala povoliť 

možnosť dobrovoľne zrušiť ročné 

pridelené jednotky emisných kvót, aby sa 

takéto sumy mohli brať do úvahy pri 

posudzovaní toho, či členské štáty 

dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ 

]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Pilar Ayuso 

v mene skupiny PPE 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa 

parížskej dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 9 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9a 

 Rezerva pre včasné opatrenia 

 1. S cieľom zohľadniť včasné 

opatrenia do roku 2020 sa na žiadosť 

členského štátu množstvo nepresahujúce 

celkový objem 90 miliónov ton v rámci 

ročne pridelených emisných kvót v období 

rokov 2026 až 2030 zohľadní pre súlad 

daného členského štátu na účely 

poslednej kontroly súladu podľa článku 9 

tohto nariadenia za predpokladu, že: 

 a) jeho celkové ročne pridelené 

emisné kvóty na obdobie rokov 2013 až 

2020 stanovené podľa článku 3 ods. 2 a 

článku 10 rozhodnutia 406/2009/ES 

prekračujú jeho celkové ročné overené 

emisie skleníkových plynov na obdobie 

rokov 2013 až 2020; 

 b) jeho HDP na obyvateľa pri 

trhových cenách v roku 2013 je nižší ako 

priemer EÚ; 

 c) v maximálnej možnej miere využil 

flexibility podľa článkov 6 a 7 na úrovne 
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uvedené v prílohách II a III; 

 d) v maximálnej možnej miere využil 

flexibility podľa článku  5 ods. 2 a 3 a 

nepreviedol pridelené emisné kvóty na iný 

členský štát podľa článku 5 ods. 4 a 5; 

ako aj 

 e) Únia ako celok plní svoj cieľ 

podľa článku 1 ods. 1. 

 2. Maximálny podiel členského štátu 

na celkovom objeme uvedenom v odseku 

1, ktorý je možno zohľadniť na účely 

súladu, sa vytvorí na základe pomeru na 

jednej strane rozdielu medzi jeho 

celkovými ročne pridelenými emisnými 

kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 a 

jeho celkovými overenými ročnými 

emisiami skleníkových plynov v rovnakom 

období, a na druhej strane rozdielu medzi 

celkovými ročne pridelenými emisnými 

kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 

všetkých členských štátov spĺňajúcich 

kritérium uvedené v odseku 1 bode b) a 

celkovými overenými ročnými emisiami 

skleníkových plynov v týchto členských 

štátoch v rovnakom období. 

 Ročne pridelené emisné kvóty a overené 

ročné emisie sa stanovia podľa odseku 3. 

 3. Komisia prijme delegované akty v 

súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto 

nariadenie tak, že pre každý členský štát 

stanoví maximálne podiely vyjadrené v 

tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 

a 2. Na účely týchto delegovaných aktov 

Komisia použije ročne pridelené emisné 

kvóty stanovené v súlade s článkom 3 

ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia 

406/2009/ES a prehodnotené 

inventarizačné údaje za roky 2013 až 2020 

podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013. 

Or. en 

 

 


