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12.6.2017 A8-0208/60 

Pozměňovací návrh  60 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S ohledem na roky 2021 až 2029 si 

členský stát může ze svého ročního 

emisního přídělu pro následující rok 

vypůjčit množství až do výše 5 %. 

2. S ohledem na roky 2021 až 2025 si 

členský stát může ze svého ročního 

emisního přídělu pro následující rok 

vypůjčit množství až do výše 3 %. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Pozměňovací návrh  61 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy mohou využít kredity 

z projektů vydané podle čl. 24a odst. 1 

směrnice 2003/87/ES za účelem souladu 

podle článku 9, a to bez jakéhokoli 

množstevního omezení a zároveň tak, aby 

nedošlo k dvojímu započtení. 

vypouští se 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Pozměňovací návrh  62 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy, které si mohou 

nechat společně započíst omezený počet 

zrušených povolenek EU ETS vymezených 

v čl. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES až do 

maximální výše 100 milionů za účelem 

svého souladu podle tohoto nařízení, jsou 

uvedeny v příloze II tohoto nařízení. 

1. Členské státy, které si mohou 

nechat společně započíst omezený počet 

zrušených povolenek EU ETS vymezených 

v čl. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES až do 

maximální výše 50 milionů za účelem 

svého souladu podle tohoto nařízení, jsou 

uvedeny v příloze II tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh 



 

AM\1128104CS.docx  PE605.516v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

12.6.2017 A8-0208/63 

Pozměňovací návrh  63 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Článek 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7 

Dodatečné využití čistých pohlcení až do 

výše 280 milionů z odlesněné půdy, 

zalesněné půdy, obhospodařované orné 

půdy a obhospodařovaných pastvin 

vypouští se 

1. Pokud emise v určitém členském 

státě překračují jeho roční emisní příděly 

pro daný rok, lze pro tento rok vzít za 

účelem souladu podle článku 9 tohoto 

nařízení v úvahu množství až do výše 

součtu celkových čistých pohlcení 

a celkových čistých emisí ze společných 

kategorií pro započítávání, které tvoří 

odlesněná půda, zalesněná půda, 

obhospodařovaná orná půda 

a obhospodařované pastviny podle článku 

2 nařízení [ ] [LULUCF], za předpokladu, 

že: 

 

a) kumulativní množství vzaté 

v úvahu u tohoto členského státu za 

všechny roky období 2021–2030 

nepřesahuje úroveň stanovenou pro daný 

členský stát v příloze III; 

 

b) toto množství překračuje 

požadavky vztahující se na tento členský 

stát podle článku 4 nařízení [ 

][LULUCF]; 
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c) tento členský stát nezískal od 

ostatních členských států více čistých 

pohlcení podle nařízení [ ][LULUCF], než 

kolik jich převedl, a 

 

d) tento členský stát splňuje 

požadavky nařízení [ ] [LULUCF]. 

 

2. Je-li přijat prováděcí akt, který 

aktualizuje referenční úrovně v oblasti 

lesnictví založené na vnitrostátních 

plánech započítávání pro lesnictví podle 

čl. 8 odst. 6 nařízení [LULUCF], je 

Komise oprávněna přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12 tohoto nařízení, který 

pozmění odstavec 1 tohoto článku tak, aby 

byl zohledněn příspěvek kategorie 

započítávání „obhospodařovaná lesní 

půda“. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, měl by s ním být uveden v soulad celý text. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Pozměňovací návrh  64 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud přezkoumané emise 

skleníkových plynů určitého členského 

státu překročí jeho roční emisní příděl za 

kterýkoli rok daného období, použijí se 

v roce 2027 a 2032 v souladu s odstavcem 

2 tohoto článku a s možnostmi flexibility 

podle článků 5 až 7 tato opatření: 

1. Pokud roční přezkoumané emise 

skleníkových plynů určitého členského 

státu překročí jeho roční emisní příděl za 

kterýkoli rok daného období, použijí se 

v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a 

s možnostmi flexibility podle článků 5 a 6 

tato opatření: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Pozměňovací návrh  65 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Množství uvedené v příloze IV 

tohoto nařízení se každému členskému 

státu, který je v této příloze uveden, 

připočte k přídělu na rok 2021. 

vypouští se 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Pozměňovací návrh  66 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

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

Návrh nařízení 

Příloha III – dílčí nadpis 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

CELKOVÁ ČISTÁ POHLCENÍ 

Z ODLESNĚNÉ PŮDY, ZALESNĚNÉ 

PŮDY, OBHOSPODAŘOVANÉ ORNÉ 

PŮDY A OBHOSPODAŘOVANÝCH 

PASTVIN, JEŽ BY ČLENSKÉ STÁTY 

MOHLY ZOHLEDNIT PRO ÚČELY 

SOULADU ZA OBDOBÍ 2021–2030 

PODLE ČLÁNKU 7 

vypouští se 

Or. en 

 

 


