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Pozměňovací návrh 122
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
CER) a jednotky snížení emisí (dále jen 
ERU) vydané v souladu se sníženími emisí 
do 31. prosince 2012. 

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštního procesu EU pro ověřování projektů není s výjimkou globálně 
akceptovaného režimu nutné.

Pozměňovací návrh 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
CER) a jednotky snížení emisí (dále jen 
ERU) vydané v souladu se sníženími emisí 
do 31. prosince 2012 z typů projektů, které 
byly odsouhlaseny v souladu s postupy 
stanovenými Kjótským protokolem 
a všemi dalšími mezinárodními dohodami.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že existují mezinárodně dohodnuté postupy platné pro schvalování projektů 
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společného provádění (JI) a projektů v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM), na kterých
se EU již dříve dohodla, není nutné dodatečné schválení všemi členskými státy.

Pozměňovací návrh 124
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (CER) 
a jednotky snížení emisí (ERU) vydané 
v souladu se sníženími emisí do 31. 
prosince 2012 z typů projektů, které byly 
přijaty v souladu se schválenými způsoby 
a postupy přijatými podle článků 6 a 12 
Kjótského protokolu a následných na ně 
navazujících rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, opírá se 
tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady. 

Pozměňovací návrh 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (CER), 
dočasná certifikovaná snížení emisí 
(tCER), dlouhodobá certifikovaná snížení 
emisí (lCER )a jednotky snížení emisí 
(ERU) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů,
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (CER) 
a jednotky snížení emisí (ERU) vydané 
v souladu se sníženími emisí do 31. 
prosince 2012 z typů projektů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti 
na straně poptávky, které byly přijaty 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012, 
kromě CER z velkých projektů vodních 
elektráren.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby CER byla jasně uváděna jako projekty v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 127
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Certifikovaná snížení emisí (dále jen 
„CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen 
„ERU“) vydané v souladu se sníženími 
emisí do 31. prosince 2012 z typů projektů, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.

a) Certifikovaná snížení emisí (CER) 
a jednotky snížení emisí (ERU) vydané 
v souladu se sníženími emisí do 
31. prosince 2012 z projektových typů, 
které splňují kritéria zlatého standardu, 
které byly přijaty všemi členskými státy 
podle směrnice 2003/87/ES během období 
2008 až 2012.



PE409.586v01-00 6/56 AM\733292CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 
2012 a náleží k typu projektu byl
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období 2008 
až 2012.

b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z typů projektů, 
které byly přijaty v souladu se 
schválenými způsoby a postupy přijatými 
podle článku 6 a 12 Kjótského protokolu 
a následných na ně navazujících 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, opírá se 
tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady.

Pozměňovací návrh 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z typů projektů, 
které byly zaregistrovány během období 
2008 až 2012 a náleží k typu projektu
přijatému v souladu s postupy 
stanovenými Kjótským protokolem 
a všemi dalšími mezinárodními dohodami.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že existují mezinárodně dohodnuté postupy platné pro schvalování projektů 
JI a CDM, na kterých se EU již dříve dohodla, není nutné dodatečné schválení všemi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 130
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 
2012 a náleží k typu projektu byl 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období 2008 
až 2012.

b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, které
byly zaregistrovány před 2013.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení dodatečného EU procesu ověřování projektů není s výjimkou globálně 
akceptovaného režimu nutné.

Pozměňovací návrh 131
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti 
na straně poptávky, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu přijatému všemi 
členskými státy podle směrnice 
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2003/87/ES během období 2008 až 2012, 
kromě CER z velkých projektů vodních 
elektráren.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby CER byla jasně uváděna jako projekty v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 132
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektů, jež byly 
zaregistrovány během období 2008 až 2012 
a náleží k typu projektu byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012.

b) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí od 1. ledna 2013 z projektových 
typů, které splňují kritéria zlatého 
standardu, jež byly zaregistrovány během 
období 2008 až 2012 a náleží k typu 
projektu přijatému všemi členskými státy 
podle směrnice 003/87/ES během období 
2008 až 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 

c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích, které byly přijaty v souladu se 
schválenými způsoby a postupy přijatými 
podle článku 6 a 12 Kjótského protokolu 
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2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

a následných na ně navazujících 
rozhodnutí, a to až do ratifikace dohody se 
Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, opírá se 
tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady.

Pozměňovací návrh 134
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích, dokud tyto země neratifikují 
dohodu se Společenstvím, anebo do roku 
2020, a to až do ratifikace dohody se 
Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštního procesu EU pro ověřování projektů není s výjimkou globálně 
akceptovaného režimu nutné.
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Pozměňovací návrh 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích a náleží k typu projektu přijatému 
v souladu s postupy stanovenými 
Kjótským protokolem a všemi dalšími 
mezinárodními dohodami, a to až do 
ratifikace dohody se Společenstvím, nebo 
až do roku 2020, pokud by toto datum bylo 
dřívější.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že existují mezinárodně dohodnuté postupy platné pro schvalování projektů 
JI a CDM, na kterých se EU již dříve dohodla, není nutné dodatečné schválení všemi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 136
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a účinnosti 
na straně poptávky provedených 
v nejméně rozvinutých zemích náležících 
k typu projektu přijatému všemi členskými 
státy podle směrnice 2003/87/ES během 
období let 2008 až 2012, kromě CER 
z velkých projektů vodních elektráren, a to 
až do ratifikace dohody se Společenstvím, 
nebo až do roku 2020, pokud by toto datum 
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bylo dřívější.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby CER byla jasně uváděna jako projekty v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 137
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými v projektech 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období let 
2008 až 2012, a to až do ratifikace dohody 
se Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

c) CER vydaná v souladu se sníženími 
emisí dosaženými z projektových typů, 
které splňují kritéria zlatého standardu, 
provedených v nejméně rozvinutých 
zemích náležících k typu projektu 
přijatému všemi členskými státy podle 
směrnice 2003/87/ES během období 2008 
až 2012, a to až do ratifikace dohody se 
Společenstvím, nebo až do roku 2020, 
pokud by toto datum bylo dřívější.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Členské státy by měly zajistit, aby jejich 
politiky nákupu těchto kreditů zvýšily 
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů 
a podpořily dosažení mezinárodní dohody 
o změně klimatu.
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Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštního procesu EU pro ověřování projektů není s výjimkou globálně 
akceptovaného režimu nutné.

Pozměňovací návrh 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Členské státy by měly zajistit, aby jejich 
politiky nákupu těchto kreditů zvýšily 
spravedlivé zeměpisné rozšíření projektů 
a podpořily dosažení mezinárodní dohody 
o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Evangelia Tzampazi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy použijí pouze projektové 
kredity z projektů obnovitelné energie 
a účinnosti využití energie koncovými 
uživateli, které splňují vysoká kritéria 
kvality zaručující doplňkovost projektů 
i jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji. 
Kritéria kvality by měla odpovídat 
přinejmenším typu „zlatý standard“ nebo 
by měla být na srovnatelné úrovni. 

Or. en



AM\733292CS.doc 13/56 PE409.586v01-00

CS

Odůvodnění

Zlatý standard se vztahuje výhradně na obnovitelné zdroje energie a projekty energetické 
účinnosti u využití energie konečným uživatelem a současně vyžaduje, aby se projekty řídily 
konzervativním výkladem testu doplňkovosti podle Rámcové úmluvy OSN. To také vyžaduje 
důkazy nezávislé třetí strany pověřené Rámcovou úmluvou OSN o tom, že projekt skutečně 
přispívá k udržitelnému rozvoji, včetně poskytování sociálních výhod.  

Pozměňovací návrh 141
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vedle ustanovení odstavce 1 a v případě, 
že uzavření mezinárodní dohody o změně 
klimatu je opožděno, může členský stát pro 
provádění svých povinností podle článku 3 
použít dodatečné kredity snížení emisí 
skleníkových plynů z projektů nebo 
dalších činností snižování emisí v souladu 
s dohodami uvedenými v čl. 11a odst. 5 
směrnice 2003/87/ES.

2. Kromě opatření podle odstavce 1 a 
v případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, mohou členské 
státy pro provádění svých povinností podle 
čl. 3 použít dodatečné kredity snížení emisí 
skleníkových plynů z typů projektů, které 
splňují kritéria zlatého standardu.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER,
tCER, ICER a ERU ze třetích zemí, které 
tuto dohodu ratifikovaly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
a ERU ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

Or. en

Odůvodnění

V případě mezinárodní dohody mimo mechanismus čistého rozvoje (CDM) budou projekty 
společného provádění pokračovat i po roce 2012 a v důsledku toho by měly být zahrnuty ERU 
kredity z těchto projektů.

Pozměňovací návrh 144
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu,
mohou členské státy používat pouze CER 
a ERU ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

Or. en

Odůvodnění

Povoluje se také použití kreditů mechanismu JI (ERU).
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Pozměňovací návrh 145
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
ze třetích zemí, které tuto dohodu 
ratifikovaly.

3. Jakmile bude dosaženo budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
mohou členské státy používat pouze CER 
z projektových typů, které splňují kritéria 
zlatého standardu v těch třetích zemích, 
které tuto dohodu ratifikovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

4. Použití kreditů každým členským státem 
podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí celkové 
množství rovnající se 6 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES v roce 2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 5% emisí 
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skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES v roce 2005.

Or. en

Odůvodnění

Existuje výhrada vůči procentní výši kreditů z pružných mechanismů, která upřednostňuje 
navýšení kvóty na 5 % za účelem maximalizovat pružnost plnění cílů.

Pozměňovací návrh 148
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavců 1, 2 a 3 nepřekročí 
celkové množství rovnající se 3 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

4. Roční použití kreditů každým členským 
státem podle odstavce 1 nepřekročí celkové 
množství rovnající se 1 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, v roce 2005.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby rozvinuté země přispěly ke sledování požadovaných cílů bez toho, aniž by 
provedly započtení nebo výměnu výše domácích emisí s ostatními členskými státy.

Pozměňovací návrh 149
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a a 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členský stát, který je povinen snížit 
emise skleníkových plynů o více než 10 % 
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do roku 2020, je tato 3 % hranice 
navýšena o několik procentních bodů ve 
výši rozdílu mezi závazkem snižovat emise 
vztahující se na tento členský stát a 10 %.
Každý členský stát může převést nevyužité 
kredity do následujících let.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje stejnou mezní hodnotu použití kreditů u všech členských států bez ohledu na 
jejich cíl v oblasti snížení. Stanovuje proto více omezení pro členské státy s nejvyšším cílem, 
které budou muset v každém případě vyvinout větší úsilí než ostatní členské státy.

Výše uvedený návrh dovolí členským státům s vysokým cílem použít více kreditů než ostatní. 
To by pomohlo těmto členským státům a současně nezpůsobovalo nepatřičný nárůst celkového 
množství použitých kreditů v EU.

Zamezí se situaci, kdy by byly členské země nuceny použít kredity v určitém roce nebo čelit 
jejich ztrátě a proto to pomůže zlepšit kvalitu projektů, které si členské země vyberou.

Pozměňovací návrh 150
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby rozvinuté země přispěly ke sledování požadovaných cílů bez toho, aniž by 
provedly započtení nebo výměnu výše domácích emisí s ostatními členskými státy.
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Pozměňovací návrh 151
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát může převést
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Každý členský stát může prodat
nevyužitou část tohoto množství jinému 
členskému státu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že členské státy mají významné potenciály efektivity nákladů v oblasti 
snižování emisí CO2, měl by být v rámci členských států kromě projektů v třetích zemích 
rovněž podporován obchod, projekty a převod v rámci EU. 

Příležitost prodat nevyužitou část může být pro členské státy atraktivní a motivující. Mimo to 
by měl takto být systém spravedlivý a vyrovnaný pro ty, kteří splnili své závazky.

Pozměňovací návrh 152
Linda McAvan

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát.

Každý členský stát může převést 
nevyužitou část tohoto množství na jiný 
členský stát. Pokud roční použití kreditů 
členským státem nedosáhne množství 
uvedené v pododstavci 1, může členský 
stát převést nevyužitou část tohoto 
množství do následujících let.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy plnit své cíle z hlediska nákladů co nejefektivněji, měly by mít 
flexibilitu, a to za předpokladu, že je zachována environmentální integrita. Nepředvídatelné 
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hodnoty emisí v důsledku nepředpokládaných podmínek jako jsou například nepravidelné 
teplotní výkyvy způsobené počasím, by mohly vést k obtížím při plnění ročních cílů. Povolení 
uložení projektových kreditů během období 2013-2020 umožní členským státům reagovat na 
takové nepředpokládané podmínky bez toho, aniž by byla ohrožena environmentální integrita.

Pozměňovací návrh 153
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy použijí pouze projektové 
kredity z projektů obnovitelné energie 
a účinnosti využití energie koncovými 
uživateli, které splňují vysoká kritéria 
kvality zaručující doplňkovost projektů 
i jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji. 
Kritéria kvality by měla odpovídat 
přinejmenším typu „zlatý standard“ nebo 
by měla být na srovnatelné úrovni. Měly 
by být povoleny pouze kredity z projektů 
vodních elektráren s výkonem do 10 MW 
a to tehdy, pokud splňují kritéria Světové 
komise pro přehrady.    

Or. en

Odůvodnění

Několik studií ukázalo, že až 40 % současných projektů CDM pravděpodobně není 
doplňkových a byly by uskutečněny i bez existence CDM. Emise v rozvinutých zemích jsou 
v důsledku projektů vyšší a místo kompenzace jsou produkovány další emise CO2. Projekty 
přijaté nad rámec vnitrostátních závazků musejí splňovat standard, kterým je „zlatý 
standard“, nebo být na srovnatelné úrovni. 

Kritéria Světové komise pro přehrady byla stanovena s cílem zabránit negativním sociálně-
environmentálním dopadům velkých projektů v oblasti hydroenergetiky.
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Pozměňovací návrh 154
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Pomoc rozvojovým zemím přizpůsobit se 
negativním následkům změny klimatu.
1. Po uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se Společenství zavazuje 
poskytnout od začátku roku 2013 
rozvojovým zemím finanční pomoc ve 
formě grantů, a to zejména pro 
společenství a země nejvíce ohrožené 
změnou klimatu, s cílem podpořit je při 
jejich adaptaci a při snižování rizik. Tyto 
investice by měly být doplňkové 
k investicím uvedeným v článku 4.
2. Pomoc zmíněná v odstavci 1 se ročně 
lineárně zvýší a v roce 2020 dosáhne 
úrovně nejméně 10 miliard eur. Pomoc 
pro rok 2013 by měla být ve výši nejméně 
5 miliard eur. Měla by směřovat do EU 
a/nebo do mezinárodních fondů pro 
přizpůsobení se změně klimatu včetně 
Globální aliance pro boj proti změně 
klimatu (GCCA) a do budoucích 
mezinárodních fondů pro přizpůsobení se, 
které se budou opírat o mezinárodní 
dohodu. Pomoc s přizpůsobením se by 
měla být doplňkem současných toků 
pomoci, avšak měla by být součástí hlavní 
rozvojové pomoci.
3. Členské státy mohou použít příjmy 
z aukcí v souladu s prováděním směrnice 
2003/87/ES změněné za účelem plnění 
závazků uvedených v tomto článku.

Or. en
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Odůvodnění

Průmyslové země jsou z velké míry zodpovědné za negativní důsledky změny klimatu, které 
mají dopad na rozvojové země. EU má proto povinnost tyto škody uhradit.

Pozměňovací návrh 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
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Pomoc rozvojovým zemím přizpůsobit se 
negativním následkům změny klimatu

1. Po uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se Společenství zavazuje 
poskytnout od začátku roku 2013 
rozvojovým zemím finanční pomoc ve 
formě grantů, a to zejména pro 
společenství a země nejvíce ohrožené 
změnou klimatu a jeho současnou 
proměnlivostí, s cílem podpořit je při 
jejich adaptaci na negativní důsledky 
změny klimatu. Tyto investice jsou 
doplňkové k investicím uvedeným 
v článku 4.
2. Pomoc uvedená v odstavci 1 se ročně 
lineárně zvyšuje a v roce 2020 dosáhne 11 
miliard eur. Pomoc pro rok 2013 je 
stanovena ve výši 5 miliard eur. Tyto 
finanční prostředky se nesmí započítat do 
plnění cíle schváleného OSN, který 
spočívá v poskytnutí 0,7 % na rozvojovou 
pomoc.
3. Úsilí o pomoc ze strany Společenství 
uvedené v odstavci 2 je rozděleno mezi 
členské státy v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 9 
odst. 2. Výbor rozhoduje o rozdělení 
rozvojové pomoci podle následujících 
kritérií:
a) podíl členských států na pomoci je 
v lineárním vztahu k HDP na obyvatele 
daného členského státu v roce 2005;
b) členské státy, od kterých se nevyžaduje, 
aby snížily své emise skleníkových plynů 
na úroveň srovnatelnou s rokem 2005, na 
které se dohodly zúčastněné strany 
Kjótského protokolu uvedené v příloze 
I Úmluvy OSN o změně klimatu, 
nepřispějí k investičnímu úsilí 
Společenství uvedenému v odstavcích 1 
a 2. 
4. Členské státy mohou použít příjmy 
z aukcí v souladu s prováděním směrnice 
2003/87/ES změněné za účelem plnění 
závazků uvedených v tomto článku.
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5. Každý členský stát podává každoročně 
zprávu Komisi a Evropskému parlamentu. 
Tato zpráva obsahuje informace 
o dodržování odstavců 1 až 4. Komise 
vypracuje před koncem roku 2010 formát 
zprávy, který použijí členské státy pro 
podání zprávy v souladu s tímto článkem.
6. Komise nejpozději v roce 2015 
přezkoumá rozpočet na pomoc pro rok 
2020 uvedený v odstavci 2. Toto 
přezkoumání je založeno na nejnovějších 
vědeckých důkazech daného období.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů z uplynulých i budoucích let průmyslových zemí, jakými je 27 
členských států EU, jsou příčinou negativních dopadů na změnu klimatu, které rozvojové 
země pociťují již nyní a budou je cítit i v budoucnosti. EU má proto povinnost uhradit škody 
v rozvojových zemích způsobené emisemi skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 156
John Bowis, Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Pomoc rozvojovým zemím přizpůsobit se 
negativním následkům změny klimatu

1. Po uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se Společenství zavazuje 
poskytnout od začátku roku 2013 
rozvojovým zemím finanční pomoc ve 
formě grantů, a to zejména pro 
společenství a země nejvíce ohrožené 
změnou klimatu a jeho současnou 
proměnlivostí, s cílem podpořit je při 
jejich adaptaci na negativní důsledky 
změny klimatu. Tyto investice jsou 
doplňkové k investicím uvedeným 
v článku 4.
2. Členské státy mohou použít příjmy 
z aukcí v souladu s prováděním směrnice 
2003/87/ES změněné za účelem plnění 
závazků uvedených v tomto článku.
3. Každý členský stát podá každoročně 
zprávu Komisi. Tato zpráva bude 
obsahovat informace o dodržování tohoto 
článku členskými státy. Komise navrhne 
před koncem roku 2010 formát zprávy, 
který použijí členské státy pro podání 
zprávy v souladu s tímto článkem. 

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů z uplynulých i budoucích let průmyslových zemí, jakými je 27 
členských států EU, jsou příčinou negativních dopadů na změnu klimatu, které rozvojové 
země pociťují již nyní a budou je cítit i v budoucnosti. EU má proto povinnost přispět 
k odstranění efektů způsobených emisemi skleníkových plynů v rozvojových zemích. 
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Pozměňovací návrh 157
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Pomoc rozvojovým zemím přizpůsobit se 
negativním následkům změny klimatu

1. Po uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se Společenství zavazuje 
poskytnout od začátku roku 2013 
rozvojovým zemím finanční pomoc ve 
formě grantů, a to zejména pro 
společenství a země nejvíce ohrožené 
změnou klimatu, s cílem podpořit je při 
jejich adaptaci na negativní důsledky 
změny klimatu. Tyto investice jsou 
doplňkové k investicím uvedeným 
v článku 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b (nový)

Závazek Společenství ke snižování emisí 
v zemích mimo EU

1. Po uzavření všeobecné mezinárodní 
dohody o změně klimatu bude 
Společenství a jeho členské státy od 
počátku roku 2013 jako nutný doplněk 
k mechanismu čistého rozvoje/společné 
realizaci (CDM/JI), financovat měřitelná, 
vykazovatelná, ověřitelná a závazná 
snižování emisí skleníkových plynů 
v zemích, které jsou smluvními stranami 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu, ale nejsou 
uvedeny v příloze I úmluvy (smluvní 
strany neuvedené v příloze I).
2. Závazek Společenství snižovat emise 
skleníkových plynů v zemích mimo EU 
bude činit 250 milionů tun ekvivalentu 
CO2 v roce 2013 a lineárně se zvýší na 
850 milionů tun v roce 2020.
3. Komise přijme opatření, kterými rozdělí 
závazek Společenství snižovat emise 
skleníkových plynů v zemích mimo EU 
mezi členské státy podle výše jejich HDP 
na obyvatele. 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.
4. Členské státy mohou provádět své 
jednotlivé závazky snižovat emise 
skleníkových plynů v zemích mimo EU 
podle odstavce 3 prostřednictvím:
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a) přímého financování nebo účasti 
v jednom či více dvoustranných nebo 
vícestranných fondech, jejichž jediným 
účelem je financovat politiky a opatření 
ke snižování emisí skleníkových plynů 
ve smluvních stranách neuvedených 
v příloze I;
b) příspěvků na snížení emisí 
skleníkových plynů z odlesňování 
a poškozování lesů podle definice 
v mezinárodní smlouvě o změně klimatu 
v rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu.
5. Členské státy zajistí, aby jejich politiky 
pro financování snižování emisí ve 
smluvních stranách neuvedených 
v příloze I zlepšily spravedlivé zeměpisné 
rozložení projektů.  

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že omezení globálního oteplování na nárůst 
menší než 2°C vyžaduje také značný odklon od obvyklého stavu v rozvojových zemích. CDM 
je jedním z mechanismů, které k tomu mají přispět. CDM však nebude postačující, a proto je 
navrhováno jeho doplnění. Bude-li dosaženo všeobecné mezinárodní dohody, mají 
průmyslové země vedle svých povinných vnitrostátních snížení povinnost přispívat 
k požadovanému omezení emisí v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 159
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vykáží Komisi nejpozději 
k 31. březnu následujícího roku své roční 
emise skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES. 
Komise ověří a zveřejní tyto zprávy do 
dvou měsíců od tohoto data. 
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Or. en

Odůvodnění

Pro Komisi je každoroční a včasné předkládání zpráv zásadní pro zhodnocení, zda členské 
státy plní své cíle, a aby mohla v případě jejich neplnění zavést potřebná opatření. 

Pozměňovací návrh 160
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Rok před vstupem tohoto rozhodnutí 
v platnost by měly členské státy předložit 
Komisi zprávu, ve které vysvětlí, do jaké 
míry plní své cíle v odvětvích, na která se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES.  Zpráva 
by měla upřesnit všechny iniciativy, které 
budou mít dopad na společnosti 
v odvětvích, na něž se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES.  Druh činností 
a jejich dopad by měl být měřený v tunách 
skleníkových plynů dosah a shrnutý podle 
odvětví a pododvětví.
Zpráva by měla také upřesnit, jakým 
způsobem daný členský stát zajišťuje 
uplatňování možnosti nákladově 
efektivního snížení emisí v domácnostech. 

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh rozhodnutí nezajišťuje, že společnosti mimo systém obchodování s emisemi (ETS) 
budou moci produkovat za podobných podmínek. Tento pozměňovací návrh poskytuje Komisi 
nástroje, s jejichž pomocí bude společnostem mimo ETS zabezpečeno spravedlivé zacházení 
i to, že v rámci vnitřního trhu EU nebudou předmětem nerovné hospodářské soutěže. 
Vzhledem k tomu, že mnoho společností v EU není zahrnutých v ETS, návrh rozhodnutí v této 
oblasti musí být pozorně sledován.
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Pozměňovací návrh 161
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky počínaje emisemi 
oznámenými pro rok 2013 zahrne toto 
hodnocení rovněž plánovaný pokrok 
Společenství a jeho členských států 
v plnění závazků podle tohoto rozhodnutí. 
Členské státy předloží aktualizaci 
plánovaného pokroku před 1. červencem 
2016.

Každý rok počínaje emisemi oznámenými 
pro rok 2013 zahrne toto hodnocení rovněž 
plánovaný pokrok Společenství a jeho 
členských států v plnění závazků podle 
tohoto rozhodnutí. Členské státy předloží 
aktualizaci plánovaného pokroku před 
1. červencem 2014 a poté každý rok.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozhodnutí by mělo zavést přísnější časový rámec pro hodnocení pokroku členských 
států při provádění rozhodnutí, přičemž by toto hodnocení mělo začít dříve, než bylo původně 
navrženo, a mělo by probíhat každý rok.  

Pozměňovací návrh 162
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise navrhne a předloží Radě 
nejpozději do 31. prosince 2011 zprávu, 
která stanoví s ohledem na snížení emisí 
skleníkových plynů požadovaných ze 
zdrojů, na které se vztahuje toto 
rozhodnutí, a také ze zdrojů, na něž se 
vztahuje směrnice 2003/87/ES:
- limity emisí skleníkových plynů každého 
členského státu do roku 2020 v porovnaní 
s hodnotami emisí skleníkových plynů 
v roce 1990; a
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- emise skleníkových plynů každého 
členského státu v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Ambice EU a transparentnost budou při přijímání mezinárodní dohody o změně klimatu 
klíčové. Vzniká zde důležitá otázka prezentace, neboť ostatní země by měly jasně pochopit, 
jaké úsilí se vyžaduje od každého členského státu. K dosažení tohoto cíle by měla Komise 
stanovit souhrnné hodnoty pro hospodářství (ETS a mimo ETS) každého členského státu. 
Nemění se tím celková struktura balíčku opatření, ale spíše se zvyšuje srozumitelnost, která je 
v mezinárodním měřítku potřebná. 

Pozměňovací návrh 163
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy uvedou ve výročních 
zprávách nejpozději k 31. březnu 
následujícího roku své emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES. 
Komise ověří zprávy do konce dubna 
následujícího po měsíci, do kterého měly 
být zprávy předloženy.  V případě 
nesplnění požadavků se použijí 
ustanovení článku 5a.

Or. en

Odůvodnění

Důkladné a nezávislé kontroly, každoroční a včasné vykazování a ověřování emisí musí platit 
pro všechny členské státy. Zajištění každoročního snižování emisí vyžaduje pravidelné 
a včasné podávání zpráv. Toto rozhodnutí by mělo Komisi umožnit včasné zhodnocení toho, 
zda členský stát plní cíle rozhodnutí. Přesné a včasné podávání zpráv tudíž musí být povinné. 
Pro členské státy to nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž, neboť každoroční 
vykazování emisí je od uzavření Kjótského protokolu povinné.
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Pozměňovací návrh 164
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy ve výročních zprávách 
nejpozději k 31. březnu následujícího 
roku uvedou své emise skleníkových plynů 
ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.
Komisi by měla být udělena pravomoc 
změnit požadavky na sledování a podávání 
zpráv stanovené ve směrnici 280/2004/ES 
na základě zkušeností vyplývajících 
z uplatňování tohoto rozhodnutí. Komise 
ověří zprávy do konce dubna 
následujícího po měsíci, do kterého měly 
být zprávy předloženy. V případě 
nesplnění požadavků se použijí 
ustanovení článku 5a.

Or. en

Odůvodnění

Důkladné a nezávislé kontroly, každoroční a včasné vykazování a ověřování emisí musí platit
pro všechny členské státy. Zajištění každoročního snižování emisí vyžaduje pravidelné 
a včasné podávání zpráv. Toto rozhodnutí by mělo Komisi umožnit včasné zhodnocení toho, 
zda členský stát splnil cíle rozhodnutí. Přesné a včasné podávání zpráv tudíž musí být 
povinné.

Pozměňovací návrh 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s postupem uvedeným 
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v článku 9 se stanoví standardní formát 
pro vykazování emisí skleníkových plynů 
vyplývající z provádění článku 3, 
používání kreditů v souladu s článkem 4 
tohoto rozhodnutí a emisí pocházejících 
z činností vyjmenovaných v příloze 
I směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla poskytnout společný formát zpráv o emisích s cílem zabránit rozdílnému 
provádění tohoto ustanovení členskými státy.

Pozměňovací návrh 166
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
1. V případě, že emise skleníkových plynů 
členského státu ze zdrojů, na které se 
nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
přesáhnou roční mezní hodnotu emisí 
podle článku 3, uhradí daný členský stát 
sankci za nadměrné emise ekvivalentní 
částce určené v článku 16 směrnice 
2003/87/ES. Sankce za nadměrné emise 
budou placeny do fondu Společenství 
určeného k financování opatření pro 
zmírnění změny klimatu.
2. Komise přijme opatření pro zřízení 
fondu Společenství uvedeného v odstavci 
1. Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto 
rozhodnutí jeho doplněním, se přijímají 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 9 odst. 2.
3. Příjmy vyčleněné z fondu Společenství 
budou poskytnuty těm členským státům, 
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které splnily nebo převýšily své závazky 
a které tuto částku použijí na další úsilí 
o snížení emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

EU má z hlediska energetické účinnosti významný, avšak nevyužitý potenciál a silný 
mechanismus plnění požadavků v odvětví mimo ETS by vedl ke snížení emisí ve stavebnictví 
a dopravě a vybudoval by mnohem větší podporu ze strany členských států při plnění 
závazného cíle energetické účinnosti. Pro dosažení účinnosti a splnění našich cílů i cílů 
vyšších musíme mít jistotu, že všechny příjmy získané ze sankcí budou použity na další úsilí 
o snížení emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 167
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Mechanismus plnění požadavků

1. 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 podle článku 3 tohoto 
rozhodnutí, zaplatí daný členský stát 
sankci za nadměrné emise ekvivalentní 
částce určené v článku 16 směrnice 
2003/87/ES.
2. Kromě opatření podle odstavce 1 bude 
celkové množství v tunách oxidu 
uhličitého, o které bude přesažena mezní 
hodnota, odečteno od následného 
množství povolenek dražených členským 
státem podle čl. 10 odst. 2 směrnice 
2003/87/ES.  Tyto povolenky se rozdělí 
mezi tyto členské státy a budou jimi 
vydraženy v souladu s jejich cíli tak, aby 
strop systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS) zůstal nezměněný.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl tento návrh smysluplný, je nezbytné striktní dodržování předpisů. Postup při porušení 
předpisů trvá několik let a velmi znesnadňuje včasnou reakci v případě, že se členským státům 
nepodaří splnit své roční cíle snížení emisí. To by mohlo vážně ohrozit šance na splnění cíle 
snížení emisí.
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Pozměňovací návrh 168
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Mechanismus přímých sankcí

1. K zajištění jasného a pevného plnění 
požadavků členskými státy zavede Komise 
vůči těmto státům mechanismus přímých 
sankcí.
2. Mechanismus sankcí umožní Komisi 
zavést poplatky pro členský stát, který 
neplní závazky podle tohoto rozhodnutí.
3. Komise zahájí řízení o přímé sankci 
bezprostředně poté, co vyhodnocení 
výroční zprávy členského státu ukáže, že 
tento stát nesplnil svou povinnost, nebo 
poté, co Komise získá jakýkoli důkaz 
o konkrétním neplnění povinností 
členským státem.
4. Výpočet výše sankcí za neplnění 
povinností souvisí s výpočtem sankcí za 
překročení emisí podle směrnice 
2003/87/ES a měl by být rovněž indexován 
podle roční míry inflace v eurozóně. 
V případech uvalení sankcí za neplnění 
ročních cílů snížení emisí členským 
státem stanoví Komise mechanismus, 
jehož prostřednictvím budou až do 
obdržení platby zadrženy povolenky pro 
dražbu z množství povolenek příslušného 
členského státu podle článku 9a a 10 
směrnice 2003/87/ES. Komise rovněž 
stanoví mechanismus pro uvolnění 
zadržených povolenek poté, co příslušný 
členský stát sankci zaplatí.
Podrobnosti ohledně tohoto postupu se 
stanoví do 31. prosince 2010 ve zvláštním 
nařízení Komise, které zohlední cíle 
a obsah nařízení plánovaného podle 
článku 10 odstavce 5 pozměněné směrnice 
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2003/87/ES.
5. Komise stanoví nejpozději do 31. 
prosince 2010 nezbytné pokyny, metody 
výpočtu a vazbu na výpočet sankce za 
nadměrné emise podle směrnice 
2003/87/ES, vybírání sankcí za neplnění 
požadavků a ustanovení 
pro administrativní řízení a zřízení 
zvláštního fondu.
6. Do tohoto zvláštního fondu plynou 
příjmy z mechanismu přímých sankcí 
a jsou přidělovány na podporu a posílení 
výzkumu, výrobu a využívání energie
z obnovitelných zdrojů a zvýšení 
energetické účinnosti a úspory energie 
v Evropské unii. Komise zhodnotí model 
použití těchto fondů, zejména v rámci 
podpory členských zemí, které překročí 
své cíle, tím, že fond použije na podporu 
projektů energie z obnovitelných zdrojů 
v těchto zemích a také na pomoc členským 
zemím, kterým se cílů nedaří dosáhnout 
a které mohou prokázat, že jejich 
neúspěch v plnění cílů nemá spojitost 
s neochotou nebo s nevhodnými nástroji, 
ale je způsoben hospodářskými nebo 
sociálními důvody, které jim brání 
v plnění jejich cílů. 

Or. en

Odůvodnění

Pouze silná struktura dodržování závazků založená na jasných cílích v oblasti snižování emisí 
může iniciovat jejich postupné snižování do roku 2020. Stávající návrh rozhodnutí, jehož 
ustanovení se jen v omezené míře týkají prosazování a dodržování povinností, ohrožují 
dosažení cílů v oblasti snížení emisí. Na základě tohoto návrhu se od členských států vyžaduje 
pouze podávat zprávy o emisích a pokroku při plnění svých cílů v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 169
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Mechanismus přímých sankcí

1. Komise stanoví vůči členským státům 
mechanismus přímých sankcí, který bude 
spuštěn v případě nesplnění požadavků. 
Mechanismus sankcí umožní Komisi 
uložit sankci přímo členskému státu, který 
neplní závazky v souladu s tímto 
rozhodnutím.

2. Komise nejpozději do 31. prosince 2010 
stanoví nezbytné pokyny, metody výpočtu 
sankce za neplnění závazků, vybírání 
sankcí a ustanovení pro administrativní 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Komise zavede mechanismus, jehož 
prostřednictvím budou až do obdržení 
platby zadrženy povolenky pro dražbu 
z množství povolenek příslušného 
členského státu podle článku 9a a 10 
směrnice 2003/87/ES. Komise rovněž 
zavede mechanismus pro uvolnění 
zadržených povolenek poté, co příslušný 
členský stát sankci zaplatí.
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Or. en

Odůvodnění

Silný a účinný mechanismus plnění požadavků je klíčový.

Pozměňovací návrh 171
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

klimatu

Úpravy platné po schválení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu 

Společenstvím a členskými státy

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady.

Pozměňovací návrh 172
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

V průběhu 6 měsíců od uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
vedoucí k povinným snížením emisí, jež 
přesahují snížení požadovaná podle 
článku 3, předloží Komise návrh právního 
předpisu zaměřený na úpravu příslušných 
článků tohoto rozhodnutí v souladu 
s obsahem takovéto dohody. Takový návrh 
mimo jiné obsahuje určení příspěvku 
každého členského státu k dodatečnému 
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úsilí Společenství o snížení emisí.
Upravené rozhodnutí se použije od 
následujícího roku po vstupu mezinárodní 
dohody v platnost.

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 
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 
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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.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady.

Pozměňovací návrh 173
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případech, kdy je odvětví 
energetiky členských států závislé na uhlí 
a jejich nízká úroveň rozvoje technologie 
zachycování a uchovávání uhlíku (CCS) 
znamená, že zatím nejsou schopné 
kompenzovat emise, členské státy 
Společenství s nejnižším HDP na 
obyvatele nemají reálnou možnost snížit 
emise oxidu uhličitého, aniž by vážně 
ohrozily svůj rozvoj, což by mělo přispět 
k vyrovnání výše HDP na obyvatele 
v celém Společenství.
V rámci solidarity s těmito státy, jak je 
potvrzeno v bodu odůvodnění 7 tohoto
dokumentu, by mělo Společenství během 
jednání o mezinárodních dohodách 
zohlednit jejich situaci a s ohledem na tyto 
státy by mělo zachovat hodnoty stanovené 
pro snížení emisí v nezměněné podobě, jak 
je stanoveno v příloze.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 174
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, zvýšeného
o podíl 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.

Or. en

Odůvodnění

„Vynásobené“ znamená „zvýšené o“, ale zároveň znamená „zvýšit počet o uvedený 
násobek“.  V první souvislosti to znamená, že pokud například mezinárodní dohoda zavazuje 
Společenství k dalšímu snížení o 3 % a snížení emisí na rok 2020 se rovná 2 %, Společenství 
bude mít povinnost snížení 3 x 2 = 6 %. Ve druhé souvislosti u stejného příkladu bude mít 
Společenství povinnost snížení 3+2 = 5 %, což je v souladu s hospodářským zájmem 
Společenství.



PE409.586v01-00 42/56 AM\733292CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 175
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Komise změní přílohu s cílem upravit 
mezní hodnoty emisí v souladu s prvním 
pododstavcem.
 Toto opatření se přijímá v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 251 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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

Or. en

Odůvodnění

Po uzavření mezinárodní dohody je nutné přijmout transparentní postup pro stanovení 
dalších vnitrostátních cílů v oblasti snížení emisí; rozdělení dalšího úsilí by mělo být založeno 
na výsledku mezinárodního jednání.
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Pozměňovací návrh 177
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

4. Členské státy mohou zvýšit použití 
kreditů snížení emisí skleníkových plynů 
uvedených v čl. 4 odst. 4 od ostatních 
členských států nebo 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.

Každý členský stát může nevyužitou část 
tohoto množství prodat jinému členskému 
státu v aukci.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že členské státy mají v oblasti snižování emisí CO2 významný potenciál 
efektivity nákladů, měl by být kromě podpory projektů v třetích zemích rovněž podporován 
obchod, projekty a převod mezi členskými státy v rámci EU. 

Příležitost prodat nevyužitou část může být pro členské státy atraktivní a motivující. Mimo to 
by měl být systém spravedlivý a vyrovnaný pro ty, kteří splnili své závazky.

Pozměňovací návrh 178
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy získané z aukcí musí být použity na 
další projekty a investice zaměřené na 
snížení emisí skleníkových plynů.

Or. en
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Odůvodnění

Pro dosažení účinnosti a splnění našich cílů i cílů vyšších musíme mít jistotu, že všechny 
příjmy získané z aukcí budou použity na další úsilí o snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 179
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 -pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme opatření, kterými stanoví 
členským státům možnost použití 
dodatečných typů kreditů z projektů nebo 
případně použití jiného mechanismu 
vytvořeného podle mezinárodní dohody.

5. Komise přijme opatření, kterými stanoví 
členským státům možnost použití 
dodatečných typů kreditů z projektů, které 
zajistí kvalitu a doplňkovost a přispějí 
k udržitelnému rozvoji, nebo případně 
použití jiného mechanismu vytvořeného 
podle mezinárodní dohody.

Or. pt

Pozměňovací návrh 180
Linda McAvan

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Po uzavření mezinárodní dohody 
přezkoumá Komise nejvyšší mezní 
hodnotu pro použití kreditů z činností 
projektů uvedených v článku 4, a pokud 
uzná za vhodné tuto mezní hodnotu 
změnit, může Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
změnu článku 4 s cílem tuto mezní 
hodnotu zvýšit.

Or. en
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Odůvodnění

V tomto stádiu nevíme, jak bude nová mezinárodní dohoda o změně klimatu vypadat, neměli 
bychom proto předjímat výsledek mezinárodních jednání. Komise však ve svém balíčku 
opatření stanovila rámec, který má být novému mezinárodnímu prostředí přizpůsoben. 
V zájmu soudržnosti bychom totéž měli učinit s mezními hodnotami stanovenými pro použití 
kreditů z projektů, a to začleněním ustanovení o přezkumu. EU by měla disponovat nástroji, 
které by jí umožnily pružně reagovat na jakákoliv revidovaná pravidla pro kredity z projektů 
v globální dohodě. 

Pozměňovací návrh 181
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Bez ohledu na články 4 a 6 mohou 
členské státy použít kredity z:
1. kreditů na projekty zalesňování 
a obnovu lesů schválených výkonnou 
radou CDM a kreditů ověřených podle 
postupu společného prováděcího 
a kontrolního výboru;
2. lesního hospodářství v rozvojových 
zemích, s nimiž byla uzavřena dohoda 
podle čl. 11a odst. 5 směrnice 2003/87/ES; 
a 
3. všech projektů lesního hospodářství 
v rozvojových zemích v souladu 
s mezinárodní dohodou uvedenou 
v článku 6 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla dostát svým mezinárodním závazkům a umožnit svým členským státům použít 
kredity z lesního hospodářství, které EU schválila v souladu s Kjótským protokolem 
a budoucími dohodami o změně klimatu. Kredity z lesního hospodářství jsou zároveň 
nejúčinnějším prostředkem k zajištění toho, aby rozvojové země dlouhodobě vyvíjely 
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přesvědčivé úsilí s cílem zamezit odlesňování, podporovat zalesňování a obnovu lesů, které je 
nutné pro zmírnění změny klimatu.

Pozměňovací návrh 182
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Bez ohledu na články 4 a 6 mohou 
členské státy použít kredity z:
1.) kreditů na projekty zalesňování 
a obnovu lesů schválených výkonnou 
radou CDM a kreditů ověřených podle 
postupu společného prováděcího 
a kontrolního výboru;
2. lesního hospodářství v rozvojových 
zemích, s nimiž byla uzavřena dohoda 
podle čl. 11a odst. 5 směrnice 2003/87/ES; 
a 
3. všech projektů lesního hospodářství
v rozvojových zemích v souladu 
s mezinárodní dohodou uvedenou 
v článku 6 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla dostát svým mezinárodním závazkům a umožnit svým členským státům použít 
kredity z lesního hospodářství, které EU schválila v souladu s Kjótským protokolem 
a budoucími dohodami o změně klimatu. Kredity z lesního hospodářství jsou zároveň 
nejúčinnějším prostředkem k zajištění toho, aby rozvojové země dlouhodobě vyvíjely 
přesvědčivé úsilí s cílem zamezit odlesňování, podporovat zalesňování a obnovu lesů, které je 
nutné pro zmírnění změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 183
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Použití snížení pomocí propadů, pokud 
nebude dosažena budoucí mezinárodní 

dohoda o změně klimatu.
Pokud nebude dosažena mezinárodní 
dohoda o změně klimatu na období po 
roce 2012, mohou členské státy pro plnění 
svých povinností v souladu s článkem 3 
použít odbourávání skleníkových plynů 
pomocí propadů.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rychle připravena dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o „sdílení úsilí“, 
opírá se tento pozměňovací návrh o návrh učiněný na úrovni rady.

Pozměňovací návrh 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Rozšíření oblasti působnosti směrnice 

2003/87/ES
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 
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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.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že rozsah tohoto rozhodnutí bude zahrnovat ETS, spíše než by ho 
doplňoval, jak je tomu nyní, nebude třeba adaptační mechanismus, který by zohlednil 
jakékoliv navýšení v rámci ETS, protože to nijak neovlivní celkové vnitrostátní cílové hodnoty.      

Pozměňovací návrh 185
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

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.

Maximální množství emisí podle článku 3 
tohoto rozhodnutí se upraví v souladu s:

a) 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.

b) vyloučením malých zařízení 
s jmenovitým tepelným příkonem menším 
než 25MW, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
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25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
podle článku 27 směrnice 2003/87/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Avril Doyle

Návrh rozhodnutí
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Podpora prostřednictvím opatření 

Společenství při plnění závazků členských 
států

1. Tam, kde by plánované politiky 
a opatření Společenství mohly mít 
významný pozitivní nebo negativní dopad 
na plnění závazků členských států 
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů, 
obsahuje hodnocení dopadu každého 
návrhu kvantifikaci dopadu emisí 
skleníkových plynů, pokud jde o každý 
členský stát a celé Společenství.
2. Komise navrhne do 31. prosince 2010 
a poté každé tři roky zprávu o pozitivních 
a negativních dopadech, které mají
politiky a opatření Společenství na úsilí 
každého členského státu a celého 
Společenství omezit emise skleníkových 
plynů v souladu s článkem 3 odst. 1 
a článkem 6 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy plnit své povinnosti, budou pro ně opatření na úrovni Společenství 
(např. normy účinnosti pro dopravu a dopravní prostředky, budovy a zařízení, zemědělství)
týkající se většiny odvětví mimo ETS rozhodující.  Dopad navrhovaných politik a opatření 
Společenství by měl být hodnocen na úrovni tvorby politiky a měl by být pravidelně 
přezkoumáván.
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Pozměňovací návrh 187
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Na základě zkušeností s uplatňováním 
tohoto rozhodnutí a na základě pokroku 
dosaženého při monitorování emisí 
skleníkových plynů a ve světle vývoje 
v mezinárodních souvislostech vypracuje 
Komise komplexní hodnotící zprávu 
o uplatňování tohoto rozhodnutí.
Komise předloží tuto zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2015, 
případně s připojenými příslušnými 
návrhy. Zpráva by měla být připravena 
a předložena společně se zprávou 
o uplatňování směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Toto je přidružený návrh směrnice o ETS. Balíček opatření v oblasti klimatu a energetiky je 
velmi komplikovaný a sofistikovaný nástroj politiky, jehož fungování by mělo být komplexně 
přezkoumáno v roce 2015. Tento postup by se měl týkat současně ETS odvětví i odvětví mimo 
ETS.

Pozměňovací návrh 188
Satu Hassi

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5a a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 uvedeného 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na ustanovení
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rozhodnutí. článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu se standardním způsobem odkazování na nový regulační 
postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh 189
Johannes Lebech

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 zprávy, které 
vyhodnocují provádění tohoto rozhodnutí. 
Komise předloží první zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. října 2015, 
případně s připojenými příslušnými 
návrhy. Takové zprávy budou následně 
každý druhý rok vždy do 31. října 
předkládány Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutí
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en
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Odůvodnění

Komise by měla aktualizovat přílohu novými údaji v souladu s otázkami upravenými v článku 
3.

Pozměňovací návrh 191
Péter Olajos

Návrh rozhodnutí
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Máme-li v Kodani dosáhnout uspokojivé mezinárodní dohody, měli bychom zavázat všechny 
země, aby do roku 2020 snížily emise také v odvětvích, která jsou mimo systém obchodování 
s emisemi, nebo aby je alespoň udržely na stejné úrovni. Je tudíž nepřijatelné, aby měly 
některé členské státy povoleno své emise zvýšit. Abychom tomu zamezili, musíme požádat 
Evropskou komisi, aby přepočítala tuto přílohu a vypracovala novou takovým způsobem, aby 
nikdo neměl povoleno zvýšit své emise v odvětvích mimo ETS.

Pozměňovací návrh 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí
Příloha

Znění navržené Komisí

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

Emise skleníkových plynů členských 
států v roce 2020, které vyplývají 

z provádění článku 3

(v tunách ekvivalentu CO2)

Belgie -15 % 70954356



AM\733292CS.doc 53/56 PE409.586v01-00

CS

Bulharsko 20 % 35161279

Česká republika 9 % 68739717

Dánsko -20 % 29868050

Německo -14 % 438917769

Estonsko 11 % 8886125

Irsko -20 % 37916451

Řecko -4 % 64052250

Španělsko -10 % 219018864

Francie -14 % 354448112

Itálie -13 % 305319498

Kypr -5 % 4633210

Lotyšsko 17 % 9386920

Litva 15 % 18429024

Lucembursko -20 % 8522041

Maďarsko 10 % 58024562

Malta 5 % 1532621

Nizozemsko -16 % 107302767

Rakousko -16 % 49842602

Polsko 14 % 216592037

Portugalsko 1 % 48417146

Rumunsko 19 % 98477458

Slovinsko 4 % 12135860

Slovensko 13 % 23553300

Finsko -16 % 29742510

Švédsko -17 % 37266379
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Spojené 
království

-16 % 310387829

Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí 
skleníkových plynů 

členských států v roce 2020 
oproti cíli Kjótského 

protokolu

Emise skleníkových plynů členských 
států v roce 2020, které vyplývají 

z provádění článku 3

(v tunách ekvivalentu CO2)

Belgie -18%  110.535

Bulharsko -18 %  100.043

Česká republika -18 %  146.541

Dánsko -18 %  45.402

Německo -18 %  798.368

Estonsko -18 %  32.155

Irsko -18 %  51.526

Řecko -18 %  109.662

Španělsko -18 %  273.256

Francie -18 %  462.419 

Itálie -18 %  396.270

Kypr -18 %

Lotyšsko -18 %  19.546

Litva -18 %  37.278

Lucembursko -18 %  7.774

Maďarsko -18 %  88.948

Malta -18 %
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Nizozemsko -18 %  164.207

Rakousko -18 %  56.394

Polsko -18 %  434.302 

Portugalsko -18 % 62.638

Rumunsko -18 %  213.093

Slovinsko -18 %  15.355

Slovensko -18 %  54.355 

Finsko -18 % 58.223

Švédsko -18 %  61.531 

Spojené 
království

-18 %
 559.581

Or. en

Odůvodnění

Pro splnění cíle EU pro rok 2020 v oblasti snížení emisí by se požadovalo od každého 
členského státu společné snížení o 18 % vzhledem k cíli stanovenému Kjótským protokolem.
Kypr a Malta nejsou země uvedené v příloze I a nemají cíle Kjótského protokolu. Jejich 
hodnoty by tudíž měly být stanoveny na základě jednání.

Pozměňovací návrh 193
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutí
Příloha – řádek 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Polsko 14 % 216592037 Polsko 20 % 52

 227991617

Or. en
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Odůvodnění

Polsko příkladně plní všechny své závazky týkající se cíle snížení emisí CO2.

Zároveň jsou však jeho energetika a průmysl z téměř 100 % závislé na uhlí.

Stanovený cíl (14 %) přesahuje možnosti země a je pravděpodobné, že zpomalí jeho 
hospodářský růst a naruší úsilí, které Polsko doposud vynaložilo.

Mezní hodnota ve výši 20 % navržená v tomto pozměňovacím návrhu představuje absolutní 
minimum, které umožní polské ekonomice nadále pokračovat na cestě trvale udržitelného 
rozvoje, a zajistí, aby byla schopna se přizpůsobit novým ustanovením.
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