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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel obecně podporuje snižování emisí skleníkových plynů a souhlasí se dvěma 
klíčovými cíli stanovenými Evropskou radou:

– snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 přinejmenším o 20 %, případně až 
o 30 %, pokud bude uzavřena mezinárodní dohoda zavazující další rozvinuté země 
ke „srovnatelnému snížení emisí a hospodářsky silnější rozvojové země 
k přiměřenému přispívání s ohledem na jejich odpovědnosti a schopnosti“.

– 20% podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v EU do roku 2020.

Navrhovatel nicméně zdůrazňuje, že úsilí snížit emise skleníkových plynů musí být 
celosvětové. Všechny země by se měly zapojit a Komise se musí za tímto účelem postarat, 
aby bylo dosaženo mezinárodní dohody s širokým záběrem.

Navrhovatel souhlasí s Komisí, že úsilí každého členského státu přispět ke splnění závazku 
Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 prostřednictvím 
omezení emisí skleníkových plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje Systém EU pro 
obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS), by mělo být sdíleno.

Navrhovatel souhlasí s rozhodnutím Komise určit příspěvek členských států za 
účelem splnění závazku Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES (např. zdroje nezahrnuté do EU ETS), od roku 2013 
do roku 2020. Návrh stanoví vyhodnocení dosažených snížení emisí, která budou výsledkem 
provádění tohoto rozhodnutí. Navrhovatel rovněž podporuje flexibilitu umožněnou členským 
státům tím, že jim bude umožněno použít certifikované snížení emisí, které vychází z projektů 
mechanismu čistého rozvoje podle článku 12 Kjótského protokolu a je výsledkem činností 
třetích zemí vedoucích ke snížení emisí v  rámci realizace tohoto úsilí. 

Navrhovatel se nicméně obává, že systém by mohl narušit hospodářskou soutěž v rámci EU, 
pokud by ho členské státy nezavedly stejným způsobem. Kromě toho by společnosti EU 
mohly také trpět v rámci mezinárodní konkurence. 

Za těchto okolností se navrhovatel domnívá, že Komise by měla průběžně sledovat důsledky 
hospodářské soutěže na úrovni EU a na mezinárodní úrovni a měla by o těchto výsledcích 
rovněž předložit Evropskému parlamentu do roku 2016 celkovou zprávu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor 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
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 aspekty hospodářské 
soutěže a své roční emise, které jsou 
výsledkem provádění článku 3 a používaní 
kreditů v souladu s článkem 4.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každé dva roky po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost vypracuje Komise 
zprávu, která vyhodnotí, jak provádění 
závazků členských států podle tohoto 
rozhodnutí ovlivnilo hospodářskou soutěž 
na vnitrostátní úrovni, na úrovni EU a 
v mezinárodním měřítku.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Mechanismus plnění požadavků

V případě, že emise skleníkových plynů 
členského státu ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
přesáhnou roční mezní hodnotu emisí 
skleníkových plynů stanovenou v článku 3 
tohoto rozhodnutí, zaplatí daný členský 
stát sankci za nadměrné emise 
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ekvivalentní částce určené v článku 16 
směrnice 2003/87/ES. Tyto sankce za 
nadměrné emise budou hrazeny do fondu 
Společenství určeného na financování 
opatření pro zmírnění změny klimatu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úpravy, které se použijí při uzavření
budoucí mezinárodní dohody o změně 

klimatu

Uzavření budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu

1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí při uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
Společenstvím, která povede k povinným 
snížením přesahující snížení podle 
článku 3.

Do šesti měsíců od uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu, která povede 
k závaznému snížení emisí překračujícímu 
snížení stanovené v článku 3, předloží 
Komise legislativní návrh týkající se 
způsobu, jakým se každý členský stát bude 
podílet na dalším úsilí Společenství 
o snižování emisí, jenž bude přijat 
postupem stanoveným v článku 251 
Smlouvy.

2. Od roku, který bude následovat po 
uzavření dohody uvedené v odstavci 1, se 
emise skleníkových plynů Společenství ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2020 podle čl. 3 odst. 1 
dále sníží o množství, které se rovná 
celkovému dodatečnému snížení emisí 
skleníkových plynů Společenstvím, ze 
všech zdrojů, ke kterým mezinárodní 
dohoda zavazuje Společenství, 
vynásobeného podílem celkových snížení 
emisí skleníkových plynů Společenstvím 
pro rok 2020, ke kterým členské státy 
přispívají prostřednictvím snížení emisí 
skleníkových plynů ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, podle 
článku 3.
3. Každý členský stát přispěje 
k dodatečnému úsilí Společenství 
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o snížení v poměru ke svým podílům na 
celkových emisích Společenství ze zdrojů, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, pro rok 2020 podle článku 3.
Komise změní přílohu s cílem upravit 
mezní hodnoty emisí v souladu s prvním 
pododstavcem. Toto opatření, jehož 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto rozhodnutí, se 
přijímá v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.
4. Členské státy mohou zvýšit použití 
kreditů snížení emisí skleníkových plynů 
uvedených v čl. 4 odst. 4 ze třetích zemí, 
které ratifikovaly dohodu uvedenou 
v odstavci 1, a v souladu s odstavcem 5 až 
do výše poloviny dodatečného snížení 
dosaženého v souladu s odstavcem 2.
Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.
5. Komise přijme opatření, kterými stanoví 
členským státům možnost použití 
dodatečných typů kreditů z projektů nebo 
případně použití jiného mechanismu 
vytvořeného podle mezinárodní dohody. 
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto 
rozhodnutí jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 9 odst. 2.

Odůvodnění

Reakce na závěry jednání o mezinárodní dohodě by neměly probíhat samovolně, ale měly by 
být výsledkem politického zhodnocení a rozhodnutí. Na výsledku mezinárodního jednání by se 
mělo navíc zakládat rozdělení dalšího úsilí.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje zprávu, která 
vyhodnocuje provádění tohoto rozhodnutí. 
Komise předloží uvedenou zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 31. 
října 2016, případně s připojenými 
příslušnými návrhy.

Komise vypracuje zprávu, která 
vyhodnocuje provádění tohoto rozhodnutí. 
Tato zpráva by měla také vyhodnocovat, 
jak provádění tohoto rozhodnutí ovlivnilo 
hospodářskou soutěž na vnitrostátní 
úrovni, na úrovni EU a v mezinárodním 
měřítku. Komise předloží uvedenou zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. října 2016, případně s připojenými 
příslušnými návrhy.
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