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12.6.2017 A8-0208/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 5 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na obdobie rokov 2021 až 2029 si 

členský štát môže požičať až 5 % svojich 

ročne pridelených emisných kvót na 

nasledujúci rok. 

2. Na obdobie rokov 2021 až 2025 si 

členský štát môže požičať až 3 % svojich 

ročne pridelených emisných kvót na 

nasledujúci rok. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 5 – odsek 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty smú na účely 

dodržania súladu podľa článku 9 

používať kredity z projektov vydané podľa 

článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES 

bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, 

pričom musia zabrániť dvojitému 

započítaniu. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty, v prípade ktorých 

môžu byť zrušené kvóty v obmedzenom 

množstve najviac 100 miliónov kvót EU 

ETS vymedzených v článku 3 písm. a) 

smernice 2003/87/ES spoločne zohľadnené 

na účely dodržania súladu členských štátov 

s týmto nariadením, sú uvedené v prílohe II 

k tomuto nariadeniu. 

1. Členské štáty, v prípade ktorých 

môžu byť zrušené kvóty v obmedzenom 

množstve najviac 50 miliónov kvót EU 

ETS vymedzených v článku 3 písm. a) 

smernice 2003/87/ES spoločne zohľadnené 

na účely dodržania súladu členských štátov 

s týmto nariadením, sú uvedené v prílohe II 

k tomuto nariadeniu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh výboru ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 

Použitie dodatočných čistých záchytov z 

odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z 

obhospodarovanej ornej pôdy a z 

obhospodarovaných trávnych porastov až 

do výšky 280 miliónov 

vypúšťa sa 

1. Pokiaľ emisie členského štátu 

presiahnu jeho ročne pridelené emisné 

kvóty za príslušný rok, na účely 

dodržiavania súladu zo strany tohto 

členského štátu podľa článku 9 tohto 

nariadenia možno za daný rok zohľadniť 

množstvo nepresahujúce súčet celkových 

čistých záchytov a celkových čistých emisií 

z kombinovaných kategórií započítavania, 

ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená 

pôda, obhospodarovaná orná pôda a 

obhospodarované trávne porasty uvedené 

v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to 

za predpokladu, že: 

 

a) súhrnné množstvo zohľadnené pre 

daný členský štát za všetky roky v období 

rokov 2021 až 2030 nepresahuje úroveň 

stanovenú v prílohe III pre príslušný 

členský štát; 

 

b) toto množstvo presahuje 

požiadavky daného členského štátu podľa 
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článku 4 nariadenia [     ][LULUCF]; 

c) členský štát nezískal od iných 

členských štátov viac čistých záchytov 

podľa nariadenia [     ][LULUCF] než 

previedol; a 

 

d) členský štát spĺňa požiadavky 

nariadenia [     ][LULUCF]. 

 

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. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade prijatia pozmeňujúceho návrhu treba zosúladiť celý text. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak preskúmané emisie 

skleníkových plynov niektorého členského 

štátu presiahnu jeho ročne pridelené 

emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok 

obdobia podľa odseku 2 tohto článku a 

flexibility využité podľa článkov 5 a 7, v 

rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto 

opatrenia: 

1. Ak ročné preskúmané emisie 

skleníkových plynov niektorého členského 

štátu presiahnu jeho ročne pridelené 

emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok 

obdobia podľa odseku 2 tohto článku a 

flexibility využité podľa článkov 5 a 6, 

uplatnia sa tieto opatrenia: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 10 – odsek 2  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ku kvótam prideleným na rok 

2021 pre každý členský štát uvedený 

v danej prílohe sa pripočítava suma 

uvedená v prílohe IV k tomuto 

nariadeniu. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

Príloha III– podnadpis 1  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

CELKOVÉ ČISTÉ ZÁCHYTY Z 

ODLESNENEJ PÔDY, ZO 

ZALESNENEJ PÔDY, Z 

OBHOSPODAROVANEJ ORNEJ PÔDY 

A Z OBHOSPODAROVANÝCH 

TRÁVNYCH PORASTOV, KTORÉ 

ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU ZOHĽADNIŤ 

NA DOSIAHNUTIE SÚLADU NA 

OBDOBIE ROKOV 2021 AŽ 2030 

PODĽA ČLÁNKU 7 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


