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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

11. 12. 2007 PE398.431v02-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–153

Návrh zprávy (PE396.669v01-00)
Anne Ferreira
Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících 
politikách
(2007/2203(INI))

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 5a (nové)

- s ohledem na články 2 a 6 Smlouvy o ES, podle kterých musí být požadavky na 
ochranu životního prostředí zahrnuty do různých odvětví politiky Společenství 
s cílem podporovat rozvoj hospodářských činností udržitelný pro životní prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 5b (nové)

- s ohledem na článek 175 Smlouvy o ES,

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 5c (nové)

- s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2179/98/ES ze dne 
24. září 1998 o přezkoumání programu politiky a opatření Evropského společenství 
v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje nazvaného Směrem 
k udržitelnému rozvoji,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 4
Právní východisko 5d (nové)

- s ohledem na revizi strategie udržitelného rozvoje EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 5
Právní východisko 5e (nové)

- s ohledem na šestý akční program pro životní prostředí, 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 6
Právní východisko 5f (nové)

- s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o tematické strategii pro udržitelné 
využívání přírodních zdrojů, o městském prostředí, o odpadech a o pesticidech,
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 7
Právní východisko 5g (nové)

- s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o „omezení celosvětové změny 
klimatu na dva stupně Celsia – postup v období do konference na Bali a poté“1.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění Aa (nový)

Aa. vzhledem k tomu, že zásada „znečišťovatel platí“ je jedním z pilířů tvorby politiky 
životního prostředí, neboť zahrnuje internalizaci vnějších nákladů do tržních cen, 
aby bylo zajištěno, že tyto ceny odrážejí skutečné výrobní náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění Ab (nový)

Ab. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2007 
zdůrazňuje, že se průmyslové země musí zavázat ke snížení emisí oproti roku 1990 
nejméně o 30 % do roku 2020 a nejméně o 60–80 % do roku 2050, 

Or. en

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA (2007)0537.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění Ac (nový)

Ac. vzhledem k tomu, že uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ zůstává většina 
členských států mnoho dlužna,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění B

B. vzhledem k různým znečištěním přirozeného životního prostředí, potenciálnímu 
špatnému fungování geosystémů a riziku vyčerpání přírodních zdrojů, zejména těch 
neobnovitelných,

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění Ba (nový)

Ba. vzhledem k tomu, že se energetická náročnost v dnešní době snižuje přibližně 
o 1,8 % ročně vzhledem k obchodnímu tlaku, který nutí tržní subjekty nepřetržitě 
zvyšovat jejich účinnost, a že plánovaná hospodářství bývalé východní Evropy 
spotřebovávala vzhledem k neexistenci tohoto obchodního tlaku na výrobu týchž 
produktů mnohem více zdrojů energie než západní země,

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění C

C. vzhledem k tomu, že existuje vysoké riziko vyhubení mnoha živočišných 
a rostlinných druhů a vzhledem k cíli, který si Unie stanovila – zastavit ztrátu 
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biologické rozmanitosti do roku 2010,

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění D

D. vzhledem k tomu, že v Unii dochází ke stálému zvyšování provozu v souvislosti 
s přepravou, a to zejména s přepravou zboží, a vzhledem ke zvyšování spotřeby 
energie, jež s tím případně souvisí,

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění G

G. vzhledem k tomu, že velkou většinu ekologických daní platí domácnosti, přestože 
hlavními spotřebiteli energie a dopravy jsou jiná hospodářská odvětví, což je 
v rozporu se zásadou proporcionality,

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění G

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění G

G. vzhledem k tomu, že velkou většinu ekologických daní platí domácnosti, přestože 
hlavními spotřebiteli energie, vody a dopravy jsou jiná hospodářská odvětví,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění H

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění H

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění H

H. vzhledem k tomu, že prognózy týkající se globálních dopadů změny klimatu nesmějí 
vést pouze k oddělení růstu od výrobních metod a spotřeby, ale také ke změně našeho 
způsobu socioekonomického rozvoje.

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění Ha (nový)

Ha. vzhledem k tomu, že současné ekonomické ukazatele HDP již nestačí k řádnému 
posouzení sociální, hospodářské a ekologické reality a že nezohledňují 
environmentální dopady lidských činností, kterým je třeba čelit, bylo by potřeba vzít 
při výpočtu vyrobeného bohatství v úvahu nové environmentální ukazatele pro lepší 
zohlednění takových změn,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění Ha (nový)

Ha. vzhledem k tomu, že se Mezivládní panel pro změnu klimatu domnívá, že 
pokračování hospodářského růstu, trvalý rozvoj špičkových technologií, globalizace 
a rozšiřování technologií přispívají ke zmírňování dopadů na životní prostředí tím, 
že rozšiřují škálu možných odpovědí na problémy klimatu, a že za těchto podmínek 
vede cesta ke snížení našeho negativního vlivu na životní prostředí přes silný 
hospodářský růst a oživení inovace a výzkumu,

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 23
Bod 1

1. vítá odkaz na zásadu „znečišťovatel platí“, lituje však, že souvislost při vytváření 
a vyvažování nástrojů stávající politiky životního prostředí je slabá nebo žádná;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 24
Bod 1

1. vítá odkaz na zásadu „znečišťovatel platí“ a upozorňuje, že současné obchodní 
neúspěchy lze přičíst opomenutí této zásady tržního hospodářství;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 25
Bod 1

1. vítá odkaz na zásadu „znečišťovatel platí“, lituje však, že souvislost s tržními nástroji 
zaměřenými na životní prostředí je slabá; zdůrazňuje, že zásada „znečišťovatel platí“ 
umožňuje stanovit skutečnou cenu výrobku tím, že zahrne náklady znečištění 
a návratu do stavu před výrobou, přičemž náklady na výrobu nebo znečišťující 
produkty jsou ve skutečnosti nakonec vyšší, pokud se do nich zahrnou všechny 
vnější náklady, neboť prevence je méně nákladná než obnova nebo asanace;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 26
Bod 1a (nový)

1a. zdůrazňuje, že je mnohem jednodušší kontrolovat dodržování zásady „znečišťovatel 
platí“ a uplatňování společného minimálního zdanění než systém obchodování 
s kvótami;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 27
Bod 1a (nový)

1a. připomíná, že tržní hospodářství spočívá v ponechání na trhu, a sice na výrobcích 
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a spotřebitelích, aby stanovili optimální způsob využívání omezených zdrojů;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 28
Bod 1a (nový)

1a. zdůrazňuje, že se zásada „znečišťovatel platí“ nesmí omezit na uložení konečnému 
spotřebiteli, a to zejména domácnostem, povinnosti platit;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 29
Bod 2

2. lituje, že se zelená kniha zaměřuje zejména na znečištění ovzduší a na oteplování 
klimatu a nezabývá se všemi aspekty moderní a cílené ochrany životního prostředí. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 30
Bod 2

2. lituje, že se zelená kniha zaměřuje zejména na znečištění ovzduší a na oteplování 
klimatu; kromě toho lituje, že je málo zohledňován celkový dopad výrobních 
a distribučních postupů a způsobů spotřeby na životní prostředí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 31
Bod 2

2. lituje, že se zelená kniha zaměřuje zejména na znečištění ovzduší a na oteplování 
klimatu a nezabývá se v zásadě negativním dopadem jiných výrobních a distribučních 
postupů a způsobů spotřeby na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 32
Bod 2

2. lituje, že se zelená kniha zaměřuje zejména na znečištění ovzduší a na oteplování 
klimatu a nezabývá se celkovým dopadem výrobních a distribučních postupů, způsobů 
spotřeby a nakládání s odpady na životní prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 33
Bod 2a (nový)

2a. sdílí názor Evropské komise na rozmanitost tržních nástrojů a na rozlišování mezi 
daněmi a poplatky, neboť posléze uvedené spočívají obvykle v platbě za službu nebo 
jasně stanovené náklady; zdůrazňuje nutnost existence jak pobídkových, tak 
odrazujících nákladů s cílem uskutečnit cíle v oblasti ochrany životního prostředí 
a zdraví i v oblasti strategie udržitelného rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 34
Bod 3

3. lituje, že mezinárodní rozměr je zmiňován jen velmi zběžně a že opatření směřující 
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k maximálnímu omezení narušování hospodářské soutěže mezi regiony 
a průmyslovými odvětvími stále ještě nebyla zavedena;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 35
Podnázev (nový) a bod 3a (nový)

Opatření

3a. žádá Komisi, aby předložila návrh strategického plánu v oblasti tržních nástrojů pro 
životní prostředí a související politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 36
Bod 3a (nový)

3a. lituje, že nebyla provedena hloubková analýza spojená s výhodami rozlišování mezi 
tržními nástroji zaměřenými na spotřebitele a na výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 37
Bod 3b (nový)

3b. vyzývá Evropskou unii, aby odlišovala hrubé hospodářské bohatství na obyvatele od 
čistého hospodářského, sociálního a ekologického bohatství, jako je ukazatel 
skutečného pokroku; vyzývá proto Evropskou komisi a členské státy, aby:

 důkladněji studovaly možnost měřit evropský růst za použití „zelených“ 
ukazatelů1, které zohlední bohatství ztracené ve spojení se škodami na životním 
prostředí, používaly environmentální ukazatele při všech svých činnostech, které 

                                               
1 Environmentální ukazatele nebo ukazatele zohledňující životní prostředí IBED, ukazatel skutečného pokroku.
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se týkají životního prostředí, neboť vzhledem k tomu, že politika životního 
prostředí je považována za integrovanou politiku, měly by být zelené ukazatele 
využívány při všech činnostech evropských politik,

 zohlednily environmentální dopad své výroby při vyčíslení národního bohatství, 
aby tak získaly reálný pohled na ztráty bohatství způsobené trvalým poklesem 
přírodních zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 38
Bod 3b (nový) (za nadpisem „Zásady“)

3b. uznává, že internalizace environmentálních nákladů je důležitým předpokladem pro 
vytvoření spravedlivé hospodářské soutěže mezi různými podniky a pro zvýšení 
hospodářských podnětů k čistší výrobě a spotřebě a pro podporu inovace čistších 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 39
Bod 3c (nový) (za nadpisem „Zásady“)

3c. uznává, že neprovedení internalizace environmentálních nákladů se rovná podpoře 
činností poškozujících životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 40
Bod 3d (nový) (za nadpisem „Zásady“)

3d. zdůrazňuje, že existence velkého množství dotací poškozujících životní prostředí 
v členských státech EU zhoršuje znečištění a vážně narušuje zásadu „znečišťovatel 
platí“;



AM\703130CS.doc 13/48 PE398.431v02-00
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 41
Bod 4

4. uznává, že tržní nástroje zaměřené na životní prostředí jsou jedním z nejúčinnějších
prostředků jak dosáhnout ekologických cílů za přijatelnou cenu; zdůrazňuje však, že 
takové nástroje musí být doplněny jinými opatřeními, jako jsou standardy efektivity, 
cíle spojené s emisemi atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 42
Bod 4

(Netýká se francouzského znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 43
Bod 4a (nový)

4a. domnívá se, že přechod k udržitelnému rozvoji a bezuhlíkovému hospodářství 
vyžaduje kombinaci odrazujících nástrojů (např. daní nebo poplatků) a pobídek 
(např. režimů obchodování).

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas a Margrete Auken

Pozměňovací návrh 44
Bod 5

5. zdůrazňuje, že tržní nástroje nemohou nahradit přerozdělovací politiky; domnívá se 
však, že rozlišování mezi zvyklostmi nebo mírou spotřeby může být využíváno pro 
zaměření těchto nástrojů na velké spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 45
Bod 5

5. zdůrazňuje, že zavádění tržních nástrojů může mít nechtěné sociální dopady; 
domnívá se však, že by tyto účinky mohly být kompenzovány zvláštními opatřeními, 
jako jsou referenční ceny, dotace atd. pro nízkopříjmové domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 46
Bod 5

5. zdůrazňuje, že tržní nástroje, které jsou určené na podporu politiky životního 
prostředí, musí být stanoveny s přihlédnutím pouze k ekologickým kritériím, pokud 
mají být účinné a umožnit dosažení cílů, pro něž byly stanoveny;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 47
Bod 5

5. zdůrazňuje, že tržní nástroje musejí být hospodářsky i sociálně přijatelné (vypouští se);
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Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 48
Bod 5

5. zdůrazňuje, že tržní nástroje musejí být ekologicky, hospodářsky i sociálně přijatelné, 
a to zejména pro osoby, jejichž příjmy jsou v jednotlivých členských státech 
podprůměrné, a pro malé podniky;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 49
Bod 6

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 50
Bod 6

6. domnívá se, že uplatňování těchto nástrojů musí být založeno na zásadách technické 
neutrality a nenarušování tržních mechanismů a splňovat kritéria objektivity, 
neutrality a ekvivalence;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 51
Bod 6

6. domnívá se, že progresivita sazeb a jejich postupné zvyšování musejí být jednou ze 
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zásad při jejich zavádění; zdůrazňuje, že je nezbytné zavést společné minimální 
zdanění, které umožní členským státům zavedení vyšších vnitrostátních daní, 
přičemž příklad členských států uplatňujících tuto míru zdanění umožňuje 
stanovení nových možností a podporu myšlenky zvýšení společné minimální daně;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 52
Bod 6

6. domnívá se, že progresivita sazeb a jejich postupné a předvídatelné zvyšování jsou 
obecně jednou ze zásad při jejich zavádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 53
Bod 6

6. domnívá se, že progresivita sazeb a jejich postupný vývoj musejí být jednou ze zásad 
při jejich zavádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 54
Bod 6a (nový)

6a. zdůrazňuje, že zásada „znečišťovatel platí“ má větší účinky při cíleném postoupení 
finančních prostředků, tzn. při jejich výlučném určení k odstranění znečištění 
a navrácení do původního stavu, než při obecném poskytnutí příslušných částek ve 
formě daňových úlev přiznaných průmyslu nebo odvětví činnosti; 

Or. da
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 55
Bod 6b (nový)

6b. domnívá se, že je nezbytné zavést společné minimální daně, neboť tyto daně 
umožňují jednak omezit přeshraniční obchod jejich neustálým zvyšováním, a jednak 
slouží jako východisko pro členské státy, které uplatňují nejvyšší ekologické daně; 
upozorňuje, že v plně integrovaném vnitřním trhu je pro omezení narušování 
hospodářské soutěže nutné dbát na to, aby rozdíly nebyly příliš velké a aby 
průkopnické státy šly příkladem prosazováním postupného zvyšování společných 
minimálních daní;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 56
Bod 7

7. zdůrazňuje významnou úlohu ekologických daní při dosahování cílů v oblasti 
životního prostředí; vyzývá proto Komisi, aby do konce roku 2008 předložila 
legislativní návrh minimální daně Společenství z CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 57
Bod 7

7. zdůrazňuje významnou úlohu ekologických daní při dosahování cílů v oblasti 
životního prostředí a nutnost harmonizovat některá opatření na evropské úrovni, aby 
se tak zabránilo narušování hospodářské soutěže mezi podniky, zejména malými 
a středními, a jednotlivými oblastmi, což může vést ke špatnému fungování vnitřního 
trhu;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas a Margrete Auken

Pozměňovací návrh 58
Bod 7

7. zdůrazňuje významnou úlohu ekologických daní při dosahování cílů v oblasti 
životního prostředí a nutnost stanovit minimální úroveň některých daní na evropské 
úrovni, aby se tak zabránilo narušování hospodářské soutěže mezi podniky 
a jednotlivými oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 59
Bod 7a (nový)

7a. souhlasí s analýzou Komise, podle které je systém obchodování s emisemi 
skleníkových plynů v současnosti tržním nástrojem, který nabízí nejlepší schopnost 
reagovat na poptávku a představuje nejobjektivnější dostupný nástroj pro dosažení 
cílů snížení emisí skleníkových plynů stanovených na zasedání Evropské rady na 
jaře 2007;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 60
Bod 7b (nový)

7b. uznává nicméně, že evropský systém obchodování s emisemi má ve své současné 
podobě příliš úzkou oblast působnosti, pokud jde o mnohé zdroje skleníkových plynů 
a dotčená odvětví, a že Komise a členské státy budou muset provést nezbytná 
zlepšení s cílem optimalizovat systém obchodování s emisemi skleníkových plynů ve 
třetí fázi projektu počínaje rokem 2013;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 61
Bod 8

8. domnívá se, že tržní nástroje se nemohou omezit jen na systémy obchodování 
s povolenkami nebo kvótami, protože tyto systémy nejsou ideálně nastaveny 
k dosažení cílů v oblasti snižování některých emisí;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 62
Bod 8

8. domnívá se, že evropská daňová opatření by se neměla omezit jen na systémy 
obchodování s povolenkami nebo kvótami, protože tyto systémy nejsou ideálně 
nastaveny k dosažení cílů v oblasti snižování některých emisí;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 63
Bod 8

8. domnívá se, že tržní nástroje se nemohou omezit jen na systémy obchodování 
s emisemi a že je nutné uvažovat o jiných možných systémech, jako je případné 
zavedení daně z uhlíku na jedné straně a snižování dotací fosilním energiím na 
straně druhé;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 64
Bod 8

8. domnívá se, že evropská daňová opatření se nemohou omezit jen na systémy 
obchodování s povolenkami nebo kvótami, protože tyto systémy nejsou ideálně 
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nastaveny k dosažení cílů v oblasti snižování některých emisí; nesmí však být dotčena 
daňová suverenita národních států;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 65
Bod 8a (nový)

8a. zdůrazňuje, že by ekologické daně neměly být v první řadě považovány za prostředek 
ke zvýšení daňových příjmů, ale spíše za způsob zamezení škodlivému znečištění 
a ekologické degradaci – a tím podpory blahobytu ve společnosti – za rozumnou 
cenu; zdůrazňuje, že ukládání daní z negativních faktorů, jako je znečištění, by mělo 
být vyváženo snižováním daní z pozitivních faktorů, jako je práce;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 66
Bod 9

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 67
Bod 9a (nový)

9a. žádá Komisi, aby vypracovala srovnávací studii nástrojů založených na stávajícím 
trhu pro posouzení jejich účinnosti a podporu výměny osvědčených postupů mezi 
státy;

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 68
Bod 10

10. podporuje snížení zdanění práce na vnitrostátní úrovni, ale zdůrazňuje, že toto snížení 
nesouvisí pouze s reformou ekologických daní (vypouští se);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 69
Bod 10

10. podporuje zásadu zdanění negativních faktorů, jako je znečištění, a současného
snížení zdanění pozitivních faktorů, jako je práce (vypouští se); domnívá se, že by 
tento přístup mohl být začleněn do globální daňové reformy s cílem spravedlivěji 
zatížit zaměstnance, spotřebitele, podniky, kapitálové příjmy a finanční služby, 
a dosáhnout tak cílů v oblasti životního prostředí a sociální spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 70
Bod 10

10. podporuje snížení zdanění práce, ale zdůrazňuje, že toto snížení nesouvisí pouze 
s reformou ekologických daní; domnívá se, že musí být začleněno do globální daňové 
reformy s cílem spravedlivěji zatížit zaměstnance, spotřebitele, podniky, kapitálové 
příjmy a finanční služby, a dosáhnout tak cílů v oblasti životního prostředí a sociální 
spravedlnosti, a s cílem nenarušovat rozpočty a sociální účty členských států;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 71
Bod 10

10. podporuje snížení zdanění práce, ale zdůrazňuje, že toto snížení nesouvisí pouze 
s reformou ekologických daní; domnívá se, že musí být začleněno do globální daňové 
reformy s cílem spravedlivěji zatížit hospodářské subjekty a fyzické osoby
a dosáhnout tak cílů v oblasti životního prostředí a sociální spravedlnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 72
Bod 11

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 73
Bod 11

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 74
Bod 11

11. domnívá se, že zvýšení cen je prostředkem k ovlivnění výroby a spotřeby 
a k vybídnutí spotřebitelů, aby zvolili vhodné druhy dopravy pro optimalizaci kvality 
životního prostředí; zdůrazňuje však, že dopad takového opatření může být kvůli 
nedostatečné pružnosti některých odvětví a mezi některými kategoriemi spotřebitelů
omezený;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 75
Bod 11

11. domnívá se, že postupné, plynulé a předvídatelné zvýšení cen je prostředkem 
k ovlivnění výrobních postupů, spotřeby a využívání některých druhů dopravy; 
zdůrazňuje však, že dopad takového opatření může být kvůli nedostatečné pružnosti 
některých odvětví omezený;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 76
Bod 11

11. domnívá se, že zvýšení cen je prostředkem k ovlivnění výrobních postupů, spotřeby 
a využívání ekologických druhů dopravy; zdůrazňuje však, že dopad takového 
opatření může být kvůli nedostatečné pružnosti některých odvětví omezený;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 77
Bod 11

11. domnívá se, že zvýšení cen je prostředkem k ovlivnění výrobních postupů, spotřeby 
a využívání některých druhů dopravy; zdůrazňuje však, že dopad takového opatření 
může být kvůli nedostatečné pružnosti některých odvětví omezený a že musí být 
využíváno pouze jako krajní opatření a v souladu s konkrétní situací každého 
členského státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 78
Bod 11a (nový)

11a. domnívá se, že ekologické zdanění musí být zvláště patrné a že jeho účinnost 
vyžaduje, aby příjmy z něj byly věnovány pobídkám ke zlepšení ekologického 
chování hospodářských subjektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 79
Bod 11a (nový)

11a. zdůrazňuje, že uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ má své meze, a to 
v neposlední řadě kvůli slabé pružnosti v některých oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 80
Bod 12

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 81
Bod 12

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 82
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů, které se projeví zvýšením cen, nesmí snížit 
možnost osob s nízkými příjmy uspokojovat jejich základní potřeby, a že jim proto 
musí být nabídnut minimální podíl vody, elektřiny, energie a dopravy za dostupnou 
cenu;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas a Margrete Auken

Pozměňovací návrh 83
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů pro řešení znečištění a negativních dopadů 
na životní prostředí musí být založeno na ekologické účinnosti, zatímco distribuční 
rovnost by měla být zajištěna jinými opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 84
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů, které se projeví zvýšením cen, nesmí vést 
k vyloučení osob s podprůměrnými příjmy z příslušného trhu (vypouští se),

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 85
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů (vypouští se) nesmí vést k vyloučení osob 
s podprůměrnými příjmy a malých podniků z příslušného trhu a že je nutné přijmout 
pro tyto kategorie osoby souběžná kompenzační opatření,
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Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 86
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů, které se projeví zvýšením cen, nesmí vést 
k vyloučení finančně znevýhodněných osob (vypouští se) z příslušného trhu a že je 
nutné přijmout pro tyto kategorie osob souběžná dostatečně vyvažující kompenzační 
opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 87
Bod 12

12. domnívá se, že zavedení tržních nástrojů, které se projeví zvýšením cen, nesmí vést 
k vyloučení osob s podprůměrnými příjmy z příslušného trhu a že je nutné přijmout 
pro tyto kategorie osoby souběžná kompenzační opatření; navrhuje v této souvislosti 
například zvýhodnění nezbytné spotřeby vody, elektřiny a tepla a znevýhodnění 
spotřeby překračující tuto základní spotřebu tak, aby bylo chování upraveno 
účinným a sociálně neutrálním způsobem, přičemž například prvních 40 m3 vody, 
což je normální roční spotřeba vody jednoho obyvatele, by mohlo být od daně 
osvobozeno, zatímco další m3 by byly silně zdaněny;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 88
Bod 12a (nový)

12a. zdůrazňuje, že zdanění založené na zásadě „znečišťovatel platí“ vynáší významné 
finanční prostředky, ale že vzhledem k tomu, že vybírané částky jsou velmi malé, 
umožňuje změnit chování jen zřídka;

Or. da



AM\703130CS.doc 27/48 PE398.431v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 89
Bod 13

13. zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici přesné údaje o ekologických a sociálních 
nákladech pro celý životní cyklus výrobků a služeb; vyzývá Komisi, aby navrhla 
metodologii pro posouzení těchto nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 90
Bod 13

13. zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici přesné údaje o dopadech (vypouští se) cyklu 
a oběhu výrobků (vypouští se), aby bylo možné zaměřit se na ta nejúčinnější opatření;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 91
Bod 13a (nový)

13a. vítá nedávnou konferenci Beyond GDP organizovanou Evropskou komisí, 
Evropským parlamentem, OECD, Světovým fondem pro volně žijící zvěř a Římským
klubem a její hlavní závěry; zdůrazňuje význam doplnění HDP dalšími ukazateli 
s cílem posoudit blahobyt a pokrok ve společnosti vyváženějším způsobem, zejména 
s ohledem na dopady hospodářského růstu na ovzduší a ekosystém;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 92
Bod 13a (nový)

13a. domnívá se, že zdanění skládkování je určeno k získávání finančních prostředků, 
a tudíž k podpoře snižování odpadů a přechodu k přírodním a biologicky 
odbouratelným výrobkům, jako jsou kompostovatelné obaly;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 93
Bod 13a (nový)

13a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy pravidelně kontrolovaly, 
shromažďovaly a zveřejňovaly informace o celkovém dopadu výrobních 
a distribučních postupů, způsobů spotřeby a nakládání s odpady na životní 
prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 94
Bod 13a (nový)

13a. zdůrazňuje, že tržní nástroje mohou přispět k podpoře výzkumu a ekologické 
inovace, neboť zdaněním výrobků a služeb, které nerespektují životní prostředí nebo 
uplatňování ekologických norem, jsou výrobci podněcováni k investicím do výzkumu 
energeticky účinnějších výrobků a služeb;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 95
Bod 13a (nový)

13a. domnívá se, že přizpůsobení hospodářských postupů a chování ve smyslu příznivém 
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pro udržitelný rozvoj může být v některých případech účinněji podporováno na 
místní úrovni, a proto se domnívá, že rámec Společenství ohledně tržních nástrojů 
musí podporovat uplatňování na místní úrovni, které bude přizpůsobeno místním 
zvláštnostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 96
Bod 14

14. zdůrazňuje naléhavou potřebu přezkoumání systému EU pro obchodování s emisemi 
s cílem účinně vyřešit nedostatky odhalené v průběhu zkušebního období; 
zdůrazňuje, že výrazné zapojení zásady „spotřebitel platí“ do strategie udržitelného 
rozvoje EU znamená, že by systém EU pro obchodování s emisemi měl být založen 
na plném využívání dražeb povolenek;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 97
Bod 14

14. lituje ohlášeného zpoždění při přezkoumání právních předpisů týkajících se systému 
pro obchodování s kvótami na emise CO2; (vypouští se)

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 98
Bod 14

14. lituje ohlášeného zpoždění při přezkoumání právních předpisů týkajících se systému 
EU pro obchodování s kvótami na emise skleníkových plynů; domnívá se, že v rámci 
tohoto přezkumu by se měl významně snížit podíl kvót na CO2, jež jsou přidělovány 
zdarma, a zajistit tak celkový strop, který je v souladu s cílem na snížení emisí EU do 
roku 2020 o 30 % a výrazně kvantitativně i kvalitativně omezit využívání 
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projektových kreditů mechanismu čistého rozvoje / společné realizace (CDM/JI);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 99
Bod 14

14. lituje ohlášeného zpoždění při přezkoumání právních předpisů týkajících se systému 
pro obchodování s kvótami na emise CO2; domnívá se, že v rámci tohoto přezkumu
musí být dbáno na to, aby podniky kvóty na CO2, jež jsou přidělovány zdarma, 
nepromítaly do cen.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 100
Bod 14

14. lituje ohlášeného zpoždění při přezkoumání právních předpisů týkajících se systému 
pro obchodování s kvótami na emise CO2; domnívá se, že v rámci tohoto přezkumu by 
se měl významně snížit podíl kvót na CO2, jež jsou přidělovány zdarma velkým 
výrobcům elektřiny s cílem snížit neoprávněné výjimečné zisky;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 101
Bod 14a (nový)

14a. domnívá se, že zvýšené využívání tržních nástrojů v odvětví dopravy je zvláště 
důležité pro plnou internalizaci ekologických a sociálních nákladů všech druhů 
dopravy; domnívá se zejména, že nízká míra internalizace silničního provozu má 
škodlivé dopady na konkurenceschopnost jiných druhů dopravy, jako je železniční 
doprava, a také pokud jde o podporu účinnějších a čistších technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 102
Bod 14a (nový)

14a. požaduje, aby Rada co nejrychleji přijala návrh směrnice o daních v oblasti 
osobních vozidel a aby zachovala ustanovení ekologického charakteru;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 103
Bod 14b (nový)

14b. vítá návrh Komise na zahrnutí leteckých aktivit do systému obchodování s emisemi 
EU, avšak domnívá se, že jsou nezbytná paralelní a doplňková opatření, jako je daň 
z kerosenu a poplatky za NOx, a to s cílem řešit dopady odvětví na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 104
Bod 16

16. domnívá se, že přezkum právních předpisů Společenství týkajících se zdanění 
energetických produktů a právních předpisů týkajících se nákladních automobilů 
(euroznámka) by měl probíhat souběžně a rychle, aby se předešlo překrývání opatření 
se stejným cílem a aby se změnily ekologické daně tak, aby tyto daně rychle změnily 
chování jednotlivých hospodářských odvětví, zejména díky internalizaci vnějších 
nákladů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 105
Bod 16

16. domnívá se, že přezkum právních předpisů Společenství týkajících se zdanění 
energetických produktů a právních předpisů týkajících se nákladních automobilů 
(euroznámka) by měl probíhat souběžně, aby tak ekologické daně rychle změnily 
chování jednotlivých hospodářských odvětví ve prospěch životního prostředí,

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 106
Bod 17

17. domnívá se, že je nutné, aby uplatňování směrnice o euroznámce bylo povinné ve 
všech členských státech a aby tato směrnice byla změněna s cílem umožnit 
internalizaci vnějších nákladů díky zpoplatnění infrastruktury, zejména silniční 
dopravy; domnívá se, že k tomu, aby se zabránilo odklonu dopravy na komunikace, 
jež nespadají do působnosti směrnice o euroznámce, by měla být její působnost 
rozšířena na celou silniční síť;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 107
Bod 18

18. domnívá se, že v rámci přezkumu právních předpisů týkajících se zdanění 
energetických produktů by měla být zvýšena minimální daňová sazba v oblasti 
přepravy k průmyslovým nebo obchodním účelům; podporuje rozdělení daní na 
energetickou a ekologickou složku na základě úrovně emisí CO2; (vypouští se)

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 108
Bod 18

18. domnívá se, že v rámci přezkumu právních předpisů týkajících se zdanění 
energetických produktů by měla být zvýšena minimální daňová sazba v oblasti 
přepravy k průmyslovým nebo obchodním účelům; podporuje rozdělení daní na 
energetickou a ekologickou složku na základě úrovně emisí CO2 a dalších dopadů 
a důsledků na životní prostředí; zdůrazňuje, že k tomu, aby nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže mezi členskými státy, by mělo být pro sazby přijato fluktuační 
pásmo, jež by zahrnovalo i vysokou minimální sazbu;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 109
Bod 18

18. domnívá se, že v rámci přezkumu právních předpisů týkajících se zdanění 
energetických produktů by měla být zvýšena minimální daňová sazba v oblasti 
přepravy k průmyslovým nebo obchodním účelům; podporuje rozdělení daní na 
energetickou a ekologickou složku na základě úrovně emisí CO2; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy, by 
mělo být pro sazby přijato fluktuační pásmo (vypouští se);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh110
Bod 19

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 111
Bod 19

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily výjimky a osvobození obsažená ve 
směrnici o zdanění energetických produktů a aby do budoucna zvážily, které druhy 
energie nebudou podléhat daním při současném respektování působnosti a smyslu
směrnice a zabránění nadbytečným překážkám pro subjekty vycházející 
z uplatňování jiných daňových systémů a systémů pro obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 112
Bod 19

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zrušily výjimky a osvobození obsažená ve 
směrnici o zdanění energetických produktů a aby do budoucna považovaly všechny 
druhy energie za podléhající daním, s výjimkou důvodů ochrany životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 113
Bod 19

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zrušily výjimky a osvobození obsažená ve 
směrnici o zdanění energetických produktů a aby do budoucna považovaly všechny 
druhy energie z fosilních paliv za podléhající daním;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 114
Bod 19a (nový)

19a. žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy na internalizaci jiných vnějších 
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nákladů hospodářských činností než dopravy, jako je využívání vody, výroba zboží 
a obalů, zemědělství, rybolov atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 115
Bod 20

20. (vypouští se) vyzývá členské státy, aby posílily svou politickou iniciativu ve 
stavebnictví k usnadnění snížení poptávky po energii a emisí CO2; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat rozvoj pasivního a plusového energetického bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 116
Bod 20

20. domnívá se, že stavebnictví poskytuje významné perspektivy úspor energie a vyzývá 
členské státy, aby posílily svou politickou iniciativu k uskutečnění cíle snížit poptávku 
po energii a emise CO2; zdůrazňuje, že je důležité podporovat rozvoj pasivního 
(vypouští se) bydlení a obnovitelných energií;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 117
Bod 21

21. navrhuje, aby se kompenzační opatření po vzoru Kjótského protokolu, způsobilá 
poskytovat finanční pobídky, vztahovala na financování renovačních prací ke zvýšení 
energetické účinnosti v oblasti (vypouští se) bydlení a uhlíkové bilance městské 
dopravy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 118
Bod 21

(Netýká se francouzského znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 119
Bod 22

22. domnívá se, že reforma dotací poškozujících životní prostředí se nesmí omezovat na 
SZP; domnívá se, že v této oblasti vyžaduje odvětví dopravy, zejména silniční, 
rychlou a rozhodnou akci; žádá Komisi, aby rychle navrhla cestovní plán 
postupného ale rychlého zrušení dotací poškozujících životní prostředí v souladu 
s rozhodnutím Evropské rady o revizi strategie udržitelného rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 120
Bod 22

22. domnívá se, že reforma dotací (vypouští se) by se neměla omezit pouze na SZP, neboť 
také v jiných oblastech dotace poškozují životní prostředí;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 121
Bod 23

23. očekává, že Komise při přezkumu pokynů Společenství týkajících se státních podpor 
na ochranu životního prostředí skutečně zohlední, že je nutné změnit výrobní metody 
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a způsoby oběhu, dopravy i spotřeby a snížit množství odpadů;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 122
Bod 23a (nový)

23a. zdůrazňuje, že rámcová směrnice o vodě1 může sloužit jako referenční v oblasti 
definování tržních nástrojů pro životní prostředí; vítá zprávu Komise o provádění 
této směrnice, ale shodně s touto zprávou lituje chyb při uplatňování některých 
definic a slabého provádění těchto právních předpisů; důrazně žádá členské státy, 
aby zvýšily úsilí o řádné provedení rámcové směrnice a zejména zaručily, že veškerá 
spotřeba vody bude podléhat hospodářskému posouzení, které bude zahrnovat 
náklady na využívání zdrojů a ekologické náklady, přičemž tato kritéria budou 
sloužit zejména k vytvoření tarifikace vody pro účely pokrytí nákladů na využívání 
zdroje a ekologických nákladů;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 123
Bod 23b (nový)

23b. připomíná ustanovení Společenství v oblasti odpadů, ale lituje, že se tato ustanovení 
nezabývají problémem objemu odpadů v Evropské unii; žádá Evropskou komisi 
a členské státy, aby přemýšlely o legislativním rámci v oblasti zdanění odpadů 
s cílem bránit produkci odpadů a ve střednědobém výhledu omezit množství odpadů 
vyprodukovaných v EU;

Or. fr

                                               
1 Směrnice 2001/60/ES.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 124
Bod 23c (nový)

23c. žádá Komisi a členské státy, aby zavedly systém daní a poplatků směřující k omezení 
používání pesticidů a k používání pesticidů, které jsou méně toxické a méně škodlivé 
pro životní prostředí a zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 125
Bod 24

24. domnívá se, že zavedení snížené sazby DPH na ekologické výrobky musí být přísně 
regulováno, aby představovalo pro spotřebitele skutečný přínos, a musí být 
doprovázeno doplňkovými opatřeními, jako je ekoznačka, aby tak byl zaveden systém 
umožňující snadné srovnávání výrobků;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 126
Bod 24a (nový)

24a. zdůrazňuje, že hospodářský význam dotací nebo podpor určených na podporu 
ekologicky odpovědného chování se vyvine spolu s generalizací ekologického 
a promyšleného přístupu a že financování služeb, které zlepšují zejména kvalitu 
života, nebude odůvodněno, pokud bude v rozporu s tím, co by se stalo, kdyby byla 
uplatňována pouze zásada „znečišťovatel platí“, vytvořen umělý nesoulad mezi 
ekologicky odpovědným chováním a službami, které zlepšují kvalitu života; 
upozorňuje, že zásada „znečišťovatel platí“ umožňuje investovat získané finanční 
prostředky cíleným způsobem do změn, které jsou nezbytné pro zavedení čistšího 
způsobu výroby a čistších výrobků;

Or. da
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 127
Bod 24b (nový)

24b. domnívá se, že by bylo vhodné uplatňovat v zemědělském odvětví společnou 
minimální daň postihující používání pesticidů, ztráty dusíku a snižování obsahu 
uhlíku v půdě, přičemž výnos tohoto zdanění by mohl mimochodem velmi posloužit 
k podpoře plodin bez pesticidů, postupnému omezení ztrát dusíku a uhlíku 
a zvýhodnit přechod k ekologickému způsobu hospodaření;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 128
Bod 24c (nový)

24c. navrhuje vyčlenit výnos z vybrané průmyslové daně, např. z PVC, na podporu 
ekologických materiálů, jako jsou polypropylen nebo polyetylen; upozorňuje, že 
daně vybrané z chemických produktů mohou rovněž vynést finanční prostředky 
umožňující zvýhodňovat zavádění výrobků neobsahujících chemické produkty, 
zejména barviv, saponátů, kosmetických produktů a ekologického textilu; domnívá 
se mimoto, že je důležité zmínit daň ze snížení obsahu uhlíku, případně 
kombinovanou s daní ze ztrát dusíku;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 129
Bod 25

25. není nakloněn zavedení systému pro obchodování s povolenkami v oblasti biologické 
rozmanitosti (vypouští se);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 130
Bod 25

25. uznává obtíže při zavádění tržních nástrojů spojené s úsilím zaměřeným na 
zvyšování nebo zachování biologické rozmanitosti a funkcí ekosystému 
a ekologických problémů místní povahy; naléhá na Komisi, aby určila 
a podporovala osvědčené postupy v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 131
Bod 25

25. je nakloněn možnosti zavedení (vypouští se) systému obchodování s emisemi NOx
a SO2, pokud tento systém umožní co nejekonomičtěji uskutečnit cíle stanovené 
v oblasti životního prostředí;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 132
Bod 25

25. domnívá se, že členské státy musí mít možnost využít systému obchodování 
s emisemi NOx a SO2; zdůrazňuje, že v oblastech, ve kterých je rozsah využívání 
životního prostředí omezený, představují hospodářské nástroje, jako je obchodování 
s emisemi, nezanedbatelný doplněk pro co nejekonomičtější dosažení cílů 
stanovených v oblasti životního prostředí;

Or. nl
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 133
Bod 25

25. vítá vůli projevenou Komisí rozšířit různé typy tržních nástrojů (poplatky, dotace 
a systémy pro obchodování s emisemi) s cílem chránit biologickou rozmanitost 
a bojovat proti znečištění ovzduší; přijímá v tomto ohledu se zájmem systém 
obchodování s emisemi NOx a SO2 zavedený některými členskými státy s cílem řešit 
problémy způsobené tímto druhem látek znečišťujících ovzduší;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 134
Bod 25

25. není nakloněn zavedení systému pro obchodování s povolenkami v oblasti biologické 
rozmanitosti; žádá Komisi, aby pokračovala v úvahách o posuzování nákladů ztráty 
biologické rozmanitosti a o možném využívání tržních nástrojů a aby naléhavě 
uznala, že zachování nebo zlepšování biologické rozmanitosti v jedné oblasti nemůže 
vést ke ztrátě biologické rozmanitosti v jiné oblasti v důsledku místních dopadů; 
zdůrazňuje, že veškeré uplatňování systému obchodování s emisemi NOx a SO2 musí 
brát v úvahu místní podmínky těchto emisí a musí být omezeno na přesně vymezené 
zeměpisné oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 135
Bod 25

25. je nakloněn zavedení systému pro obchodování s povolenkami v oblasti biologické 
rozmanitosti a systému obchodování s emisemi NOx a SO2, pokud existují vědecky 
správné modely výpočtu;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 136
Bod 25a (nový)

25a. naléhavě žádá Komisi, aby do roku 2009 předložila legislativní návrh na snížení 
emisí plynů pocházejících z námořní dopravy, která nepodléhá žádným právním 
předpisům Společenství a ani mezinárodním právním předpisům v této oblasti; 
vyjadřuje podporu legislativnímu postupu s cílem zapojit odvětví letectví do systému 
EU pro obchodování s emisemi;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 137
Bod 26

26. žádá Komisi, aby součástí jejích iniciativ bylo zachování současných mechanismů 
přijatých členskými státy na podporu rozvoje obnovitelných energií; domnívá se, že je 
potřeba před přiznáním finančních pobídek pro biopaliva požadovat další hodnocení 
s cílem určit, zda jsou vyrobena způsobem udržitelným z hlediska životního 
prostředí;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 138
Bod 26

26. žádá Komisi, aby součástí jejích iniciativ bylo zachování současných mechanismů 
přijatých členskými státy na podporu rozvoje obnovitelných energií; domnívá se, že je 
nutné vypracovat další hodnocení, zejména pokud jde o životní cyklus biopaliv, 
a zdůrazňuje v tomto ohledu význam stanovení pravidel v oblasti kvality paliv 
a obnovitelné energie;

Or. nl
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 139
Bod 26

26. žádá Komisi, aby součástí jejích iniciativ bylo zachování současných mechanismů 
přijatých členskými státy na podporu rozvoje obnovitelných energií; domnívá se, že je 
nutné vypracovat další hodnocení, zejména pokud jde o (vypouští se) cyklus výroby 
a využívání biopaliv;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 140
Bod 26

26. žádá Komisi, aby součástí jejích iniciativ bylo zachování současných mechanismů 
přijatých členskými státy na podporu rozvoje obnovitelných energií; zdůrazňuje, že je 
nutné vypracovat další hodnocení, zejména pokud jde o životní cyklus biopaliv;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 141
Bod 26a (nový)

26a. žádá členské státy, které tak dosud neučinily, aby přijaly opatření odrazující od 
individuální výroby produktů a jejich vnější úpravy a opatření o vnější úpravě 
produktů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 142
Bod 26a (nový)

26a. vítá zaměření na tržní nástroje při provádění rámcové směrnice o vodě1 a považuje 
za velmi důležité internalizovat náklady na čerpání podzemní vody, zhoršování 
kvality vody a úpravny vody při stanovování ceny vody; naléhá na Komisi, aby 
přezkoumala uplatňování této směrnice v členských státech a aby s cílem zkoumat a 
podporovat osvědčené postupy využila společnou prováděcí strategii rámcové 
směrnice o vodě a vzorová povodí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 143
Bod 26a (nový)

26a. domnívá se, že tržní nástroje mohou přispět k větší ochraně přírodních zdrojů, 
například podporou účinného využívání vodních zdrojů prostřednictvím cenových 
politik, které jsou rozumné a spravedlivé ze sociálního hlediska;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 144
Bod 26b (nový)

26b. zdůrazňuje, že tržní nástroje by měly být navrženy tak, aby negativně neovlivňovaly 
konkurenceschopnost průmyslu vystaveného mezinárodní hospodářské soutěži, jako 
je energeticky náročný průmysl, s cílem zamezit ztrátě prodejů v důsledku dovozů 
(„únik“) a případnému přesunu výroby a tím také ekologických dopadů mimo 
Evropskou unii;

Or. en

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 145
Bod 26a (nový)

26a. připomíná, že společná minimální daň z emisí CO2 souvisejících s fosilní energií 
vynese finanční prostředky, které umožní investovat zejména do zavádění nové 
energie a úspor energie, do prostředků hromadné dopravy atd., přičemž je potřeba 
investovat výnos této daně do rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jako je sluneční, 
větrná a přílivová energie; připomíná rovněž, že by podobná daň z benzinu, nafty 
a biopaliv, uplatňovaná v odvětví dopravy, vynesla finanční prostředky umožňující 
reformovat toto odvětví;

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 146
Bod 26b (nový)

26b. navrhuje zavedení daně z emisí CO2, jež vypouští spalovací motory, která by 
mimochodem umožnila financování jak elektrifikace dopravy, tak inovace, 
demonstračních jednotek a zavedení nezbytné infrastruktury; upozorňuje, že by toto 
opatření mohlo být výhodně spojeno s omezeními, jako je výlučný provoz 
elektromobilů v centru měst a povinné používání elektromotorů a zemědělského 
zařízení na elektrický pohon při pěstování a sklizni plodin; domnívá se, že toto 
opatření bude mít citelné dopady na znečištění způsobené emisemi částic; 
upozorňuje, že dánské regiony právě zveřejnily dokument, který uvádí 4 000 případů 
úmrtí ročně v důsledku smogu (3 500) a stresu vyvolaného hlukem (500), což je 
počet, který je nutné porovnat s počtem nehod na silnicích, které si v Dánsku 
vyžádají méně než 400 obětí za rok, ale které vyvolávají větší pozornost než problém 
smogu; 

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 147
Bod 26c (nový)

26c. žádá Komisi, aby vypracovala studii proveditelnosti zavedení „karty CO2“ pro osoby 
a malé a střední podniky, ve které by byla uvedena spotřeba energie a množství 
vyprodukovaných skleníkových plynů;
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Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 148
Bod 27

27. podporuje zavedení nástroje k úpravě daní na hranicích, což by umožnilo dosáhnout 
cílů v oblasti snížení emisí CO2 a zachovat hospodářskou konkurenceschopnost Unie; 
vyzývá Komisi, aby při vypracování zprávy o přijetí tohoto nástroje (vypouští se)
vycházela ze studií prováděných v některých členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 149
Bod 27

27. podporuje zvažování nástroje k úpravě daní na hranicích, což by umožnilo dosáhnout 
cílů v oblasti snížení emisí CO2 a zachovat hospodářskou konkurenceschopnost Unie; 
vyzývá Komisi, aby při vypracování zprávy o možném přijetí tohoto nástroje 
(vypouští se) vycházela ze studií prováděných v některých členských státech; 
zdůrazňuje však, že opatření k úpravě daní na hranicích by měla být zavedena pouze 
pokud selže úsilí o dosažení dohody o povinném snížení emisí CO2 na mezinárodní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 150
Bod 27

27. podporuje posouzení proveditelnosti zavedení úpravy daní na hranicích jako nástroje 
pro začlenění dovozů do systému obchodování s emisemi, který by podporoval
dosažení cílů v oblasti snížení emisí CO2 a zachování hospodářské 
konkurenceschopnosti Unie; vyzývá Komisi, aby při vypracování zprávy o přijetí 
tohoto nástroje a, pokud to bude vhodné, při přípravě legislativního návrhu vycházela 
ze studií prováděných v některých členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 151
Bod 27

27. podporuje zavedení nástroje k úpravě daní na hranicích, což by umožnilo zejména 
zabránit případným „únikům uhlíku“, které by mohly ohrozit povinnost snižovat 
emise CO2 a zachovat hospodářskou konkurenceschopnost Unie; vyzývá Komisi, aby 
při vypracování zprávy o přijetí tohoto nástroje a přípravě legislativního návrhu 
vycházela ze studií prováděných v některých členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 152
Bod 27

27. podporuje zavedení nástroje k úpravě daní na hranicích, což by umožnilo dosáhnout 
cílů v oblasti snížení emisí CO2 a zachovat hospodářskou konkurenceschopnost Unie; 
vyzývá Komisi, aby při vypracování zprávy pro Evropský parlament o přijetí tohoto 
nástroje a přípravě legislativního návrhu vycházela ze studií prováděných v některých 
členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 153
Bod 27a (nový)

27a. žádá Komisi, aby stanovila mechanismy a obchodní politiku respektující životní 
prostředí, které budou v souladu s dohodou WTO, aby s tímto cílem řešila problémy 
týkající se třetích zemí, na které se nevztahuje Kjótský protokol a aby zajistila, že 
tento protokol v příštích verzích stanoví konkrétněji tento druh výběru; domnívá se, 
že obchodní opatření musí být přizpůsobena pouze pokud alternativní opatření 
neumožňují dosáhnout cílů stanovených v oblasti životního prostředí; domnívá se, 
že jakmile byla tato obchodní opatření přizpůsobena, nesmí nadále podléhat 
žádnému omezení, mimo těch, která jsou nezbytná pro dosažení tohoto cíle, a že 
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nesmí vést k žádné svévolné nebo neodůvodněné diskriminaci;

Or. nl
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