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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2007 se Evropská unie zavázala, že, do konce roku 2020, sníží emise skleníkových 
plynů o 20 % oproti úrovni roku 1990.

Vzhledem k tomu, že tento cíl má zásadní vliv na hospodářskou a sociální soudržnost 
jednotlivých regionů, je třeba zdůraznit, že energeticky účinného evropského hospodářství 
s nízkými emisemi skleníkových plynů lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li začleněno do 
politiky soudržnosti. Tyto dvě cílové oblasti musí být vzájemně propojeny a doporučuje se, 
aby byla hlediska snížení emisí skleníkových plynů včleněna do systému podmínek 
prostředků vyhrazených pro soudržnost a strukturální rozvoj.

V důsledku hospodářských odlišností mezi jednotlivými regiony by mohlo snižování emisí 
skleníkových plynů představovat velkou zátěž pro zaostávající regiony. Tyto regiony by proto 
měly získat zvláštní prostředky, aby jim plnění cílů EU nezpůsobilo nepřiměřeně vysoké 
ztráty.

Evropská unie sice ukládá vládám členských států, aby tento závazek podstoupily, v těchto 
státech jsou však velmi zatíženy místní a regionální orgány a místní a regionální fóra 
a organizace prosazující myšlenky. Tohoto náročného cíle lze dosáhnout, pouze bude-li 
během harmonizace a plnění úkolů probíhat nepřetržitá vertikální spolupráce mezi ústřední 
vládou a místními/regionálními organizacemi a nepřetržitá horizontální spolupráce mezi 
jednotlivými místními/regionálními organizacemi.

S ohledem na to, že lze však velký podíl emisí skleníkových plynů přisoudit účastníkům trhu 
soukromého sektoru a jednotlivým spotřebitelům, je do realizace programu nezbytné zapojit 
jednotlivé producenty průmyslových emisí a domácnosti jak na úrovni členských států, tak na 
regionální úrovni. Musí se hospodářskými prostředky zvýšit zájem účastníků trhu na 
zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů, čímž se výrazně přispěje k plnění závazků 
členských států.

Emise skleníkových plynů se v řadě členských států od roku 1990 významně snížily; tím, že 
Komise ve svém návrhu stanoví rok 2005 jako referenční rok, nebere v potaz úsilí vynaložené 
v předešlých letech. Musí být uznány výsledky, kterých již v jednotlivých členských státech
bylo dosaženo; proto se navrhuje použít jako základ pro srovnání rok 1990.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 2005 zvýšit, ale tyto 
členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání 
s rokem 2005 snížit.

(7) Úsilí členských států o snížení emisí by 
mělo být založeno na zásadě vzájemné 
solidarity a potřebě udržitelného 
hospodářského růstu na území 
Společenství při zohlednění relativního 
HDP na obyvatele v jednotlivých 
členských státech. Členským státům, které 
mají v současnosti relativně nízký HDP na 
obyvatele, a tudíž předpoklady k vysokému 
nárůstu HDP, by mělo být povoleno své 
emise oproti roku 1990 zvýšit, ale tyto 
členské státy by měly toto zvýšení emisí 
skleníkových plynů omezit a přispět 
k celkovému závazku Společenství ke 
snížení emisí. Členské státy, které mají 
v současnosti relativně vysoký HDP na 
obyvatele, by měly své emise v porovnání
s rokem 1990 snížit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 2005 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 2020 o 20 % 
oproti úrovni roku 2005. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 

(8) Aby bylo nadále zajištěno, že je podíl 
na úsilí při provádění nezávislého závazku 
Společenství mezi členské státy 
spravedlivě rozdělen, po žádné ze zemí by 
nemělo být vyžadováno snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020 o více než 
20 % oproti úrovni roku 1990 a žádné ze 
zemí by nemělo být povoleno zvýšit emise 
skleníkových plynů v roce 1990 o 20 % 
oproti úrovni roku 1990. Ke snížením 
emisí skleníkových plynů by mělo dojít 
mezi roky 2013 a 2020, přičemž se 
každému členskému státu povoluje převést 
z následujícího roku množství rovnající se 
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2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

2 % emisí skleníkových plynů tohoto 
členského státu a členskému státu, jehož 
emise se nacházejí pod mezní hodnotou, 
převést jeho přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Emise skleníkových plynů z odvětví, 
na něž se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, by měly po roce 2020 nadále 
v každém roce lineárně klesat a do roku 
2050 by mělo dojít ke snížení těchto emisí 
o 80 % ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem je eliminace 
emisí skleníkových plynů z používání 
fosilních paliv v Evropské unii. Komise by 
měla do roku 2012 prověřit přiměřenost 
uvedeného cíle z hlediska mezinárodních 
závazků přijatých Společenstvím, 
nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti 
změny klimatu týkajících se citlivosti 
klimatu a možnosti snížit emise 
skleníkových plynů v rozsahu potřebném 
k tomu, aby se předešlo nebezpečnému 
antropogennímu narušení klimatického 
systému, a měla by přitom uznat 
významný podíl místních a regionálních 
společenství na tomto snížení. Komise by 
měla případně předložit návrhy na 
diferenciaci tohoto cíle podle jednotlivých
členských států.

Odůvodnění

V březnu 2007 Evropská rada konstatovala, že do roku 2050 je nezbytné snížit
v průmyslových zemích emise řádově o 60–80 %. Aby k takovým snížením mohlo dojít, musí 
mít členské státy dlouhodobou politiku v několika odvětvích, např. v oblasti bydlení, užívání 
půdy a dopravy, aby tak předešly dalším investicím do infrastruktury neslučitelným s cíli 
v oblasti ochrany klimatu. To je také v souladu s návrhem systému obchodování s emisemi 
(ETS), který rovněž zahrnuje postup snižování emisí po roce 2020.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokrok v provádění závazků podle 
této směrnice by měl být každoročně 
vyhodnocen na základě zpráv podaných 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 
2004 o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství 
a provádění Kjótského protokolu. Každé 
dva roky by mělo být provedeno posouzení 
plánovaného pokroku a komplexní 
vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí 
by mělo být vykonáno v roce 2016.

(15) Pokrok v provádění závazků podle 
této směrnice by měl být každoročně 
vyhodnocen na základě zpráv podaných 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 
2004 o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství 
a provádění Kjótského protokolu. Každé 
dva roky by mělo být provedeno posouzení 
plánovaného pokroku a komplexní 
vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí 
by mělo být vykonáno v roce 2016. 
V rámci tohoto posouzení by měla Komise 
zhodnotit pokrok dosažený při zajišťování 
toho, aby jednotlivé politiky Společenství 
(například v oblasti zemědělství, 
požadavků na výrobky, strukturálních 
politik a výzkumu) přispívaly k úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů, 
a podat o tomto zhodnocení zprávu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do 
roku 2020, pokud jde o emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, a o jeho 
vyhodnocování.

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013 do 
roku 2020 a o jeho vyhodnocování.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Než Společenství uzavře budoucí 
dohodu vedoucí ke snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle tohoto 
článku, každý členský stát omezí do roku 
2020 své emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, o procentní podíl stanovený 
pro daný členský stát v příloze tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

(1) Než Společenství uzavře budoucí 
mezinárodní dohodu vedoucí ke snížením 
emisí, jež přesahují snížení požadovaná 
podle tohoto článku, každý členský stát 
omezí do roku 2020 své emise 
skleníkových plynů o procentní podíl 
stanovený pro daný členský stát v příloze 
tohoto rozhodnutí s ohledem na jeho emise 
v roce 1990.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S výhradou odstavce 3 a článku 4 
zajistí každý členský stát, že v roce 2013 
jeho celkové emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, nepřesáhnou průměrné roční 
emise skleníkových plynů tohoto 
členského státu z uvedených zdrojů z let 
2008, 2009 a 2010, které budou vykázány 
nebo oznámeny a ověřeny podle směrnice 
2003/87/ES a rozhodnutí 280/2004/ES.

(2) S výhradou odstavce 3 a článku 4 
zajistí každý členský stát, že v roce 2013 
jeho celkové emise skleníkových plynů 
nepřesáhnou horní mezní hodnotu na 
rok 2020 stanovenou pro daný členský 
stát v příloze. Určením těchto lineárních
mezních hodnot si bude moci daný
členský stát vybrat jednu ze dvou 
možností:

i) buď na základě cílových hodnot 
stanovených pro daný členský stát 
v Kjótském protokolu, nebo
ii) na základě průměrných emisí tohoto
členského státu z let 2008, 2009 a 2010, 
které budou oznámeny a ověřeny podle 
rozhodnutí 280/2004/ES.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ve výročních zprávách 
podaných podle článku 3 rozhodnutí 
280/2004/ES vykáží své roční emise, které 
jsou výsledkem provádění článku 3
a používaní kreditů v souladu s článkem 4.

1. Členské státy ve výročních zprávách 
podaných podle článku 3 rozhodnutí 
280/2004/ES vykáží své roční emise, které 
jsou výsledkem provádění článku 3 a
používaní kreditů v souladu s článkem 4.

Tyto zprávy obsahují prognózy snížení 
emisí v důsledku opatření, která jsou 
plánována ve všech hlavních odvětvích za 
účelem dosažení cílů stanovených pro 
roky 2020 a 2050.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci hodnocení se rovněž provede 
posouzení dopadu odvětvových politik 
Společenství na emise skleníkových plynů
vzniklé ve Společenství a potenciál těchto 
politik pro snižování emisí. Komise rovněž 
podle potřeby předloží návrhy, které 
zajistí, aby tyto politiky odpovídajícím 
způsobem přispívaly k dosahování cílů 
v oblasti snižování emisí stanovených pro 
roky 2020 a 2050.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Komise zajistí, aby se závazek 
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Společenství snížit emise skleníkových 
plynů uplatňoval v souladu s politikou 
soudržnosti, a bere přitom v potaz potřebu 
zachovat a posílit hospodářskou a sociální 
soudržnost jednotlivých členských států 
a regionů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Vzhledem k tomu, že závazek, který 
Společenství přijalo, ukládá úkoly nejen 
ústředním vládám členských států, ale 
i jejich místním a regionálním orgánům 
a dalším místním a regionálním fórům 
a organizacím prosazujícím určité ideje, 
zajistí členské státy spolupráci mezi 
ústředními a místními orgány na různých 
úrovních.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Jelikož zvyšování výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů přispívá ke 
snížení emisí skleníkových plynů zvláště 
významným způsobem, učiní členské státy
výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
ekonomicky atraktivní, a motivují tak 
účastníky trhu k tomu, aby zvyšováním 
výroby elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů rozhodující měrou přispívali 



PE406.010v02-00 10/15 AD\735171CS.doc

CS

k plnění závazků členských států.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Kromě jednotlivých členských států, 
ústředních vlád a organizací a orgánů na 
místní a regionální úrovni musí
k naplňování závazku Společenství 
přispívat i účastníci trhu společně s 
domácnostmi a jednotlivými spotřebiteli,
a to bez ohledu na úroveň emisí 
skleníkových plynů, které jim lze přičítat.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5d
Lhůtou pro splnění závazků je rok 2020. 
Během tohoto období do roku 2020 bude 
řada různých projektů financována ze 
strukturálního fondu Evropské unie
a z Fondu soudržnosti. Komise musí 
usilovat o zohlednění závazku 
Společenství snížit emise skleníkových 
plynů v rámci politiky soudržnosti a 
včlenit hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů do systému podmínek,
na něž je vázáno poskytování prostředků 
vyhrazených pro účely soudržnosti 
a strukturálního rozvoje.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5f
Členské státy zajistí financování 
používání nových inovativních technik, 
aby umožnily průmyslovým podnikům 
vytvářet nová pracovní místa, což přispěje 
k větší konkurenceschopnosti a k podpoře 
naplňování cílů stanovených v Lisabonské 
strategii.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5g
Společné provádění a mechanismus 
čistého rozvoje jsou pružnými nástroji, 
díky nimž může Evropská unie plnit své 
závazky; proto Komise musí zvýšit jejich 
budoucí používání, nikoli omezovat, 
neboť členské státy – a jejich jednotlivé 
regiony – jsou různého rázu 
z hospodářsko-sociálního hlediska 
a z hlediska životního prostředí, a proto se 
mohou v jednotlivých členských státech 
a jejich regionech používat k dosažení 
stanovených cílů různé prostředky.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5h
Vzhledem k tomu, že pro Evropskou unii 
má klíčový význam dosažení mezinárodní 
dohody o snižování emisí skleníkových 
plynů, vynaloží Komise veškeré úsilí, aby s 
cílem zachovat hospodářskou soudržnost 
zajistila novou celosvětovou dohodu 
o snižování emisí skleníkových plynů, 
jakmile skončí platnost Kjótské úmluvy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5i
Vzhledem k tomu, že náročný závazek 
Evropské unie představuje značnou zátěž 
pro zaostávající regiony, musí Komise tyto 
regiony podporovat, aby zajistila, že 
z krátkodobých finančních obtíží pro ně 
nevyplynou při dosahování stanovených 
cílů závažné ztráty.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Do šesti měsíců od podepsání mezinárodní 
dohody o změně klimatu, v níž se stanoví 
povinné snížení emisí pod mez určenou 
v článku 3 rozhodnutí, předloží Komise 
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legislativní návrh týkající se podílu 
členských států na dalších závazcích 
Společenství, které budou přijaty na 
základě článku 251 Smlouvy o založení 
Evropského společenství.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální množství emisí podle článku 3 
tohoto rozhodnutí se upraví v souladu s 
množstvím povolenek na emise 
skleníkových plynů vydaných podle 
článku 11 směrnice 2003/87/ES, které je 
výsledkem změny rozsahu zdrojů podle 
této směrnice v souladu s konečným 
schválením národních alokačních plánů 
Komisí na období let 2008 až 2012 podle 
směrnice 2003/87/ES.
Komise zveřejní číselné údaje, které jsou 
výsledkem této úpravy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha; název prvního sloupce: Emise skleníkových plynů jednotlivých členských států 
podle článku 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí skleníkových plynů 
jednotlivých členských států v roce 2020 
oproti úrovním emisí skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice
2003/87/ES, z roku 2005

Mezní hodnoty emisí skleníkových plynů 
jednotlivých členských států v roce 2020 
oproti úrovním emisí skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice
2003/87/ES, z roku 1990. Komise 
vypracuje novou tabulku stanovující 
mezní hodnoty emisí skleníkových plynů 
a množství vypouštěných plynů v tunách
v ekvivalentu CO2.
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Odůvodnění

Přijetí legislativního postupu, který nebere v potaz snížení emisí oxidu uhličitého, jehož 
dosáhly jednotlivé členské státy v letech 1990 až 2005, by bylo v rozporu se zásadou 
solidarity. Není důvod pro to, aby byly umožněny další nadměrné emise s ohledem na 
očekávaný hospodářský růst, jelikož růst HDP není přímo úměrný zvyšování emisí oxidu 
uhličitého. Přijetím takového přístupu by Evropská unie byla špatným příkladem pro 
rozvojové země při plánovaných jednáních o mezinárodní dohodě.
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