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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, 
ktoré prijali všetky členské štáty podľa 
smernice 2003/87/ES počas obdobia rokov 
2008 až 2012.

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, 
ktoré boli schválené v súlade s postupmi 
stanovenými v Kjótskom protokole a 
všetkými následnými medzinárodnými 
dohodami.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že existujú  medzinárodne dohodnuté postupy platné pre 
schvaľovanie projektov JI a CDM, ktoré už EÚ odsúhlasila, nevzniká potreba dodatočného 
schvaľovania všetkými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
boli prijaté v súlade s podmienkami a 
postupmi prijatými podľa článkov 6 a 12 
Kjótskeho protokolu a naň nadväzujúcich 
rozhodnutí.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“ sa tento 
PDN opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 

a) Certifikované zníženia emisií (CER), 
dočasne certifikované zníženia emisií 
(tCER), dlhodobé certifikované zníženia 
emisií (lCER) a jednotky zníženia emisií 
(ERU) vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií do 31. decembra 2012 z typových 
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2012. projektov, ktoré prijali všetky členské štáty 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z  typových projektov v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a 
účinnosti na strane dopytu, ktoré prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, okrem všetkých CER z veľkých 
projektov vodných elektrární.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli CER jasne odkazované na projekty z oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 

a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z projektov typu zlatý 
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prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

štandard, ktoré prijali všetky členské štáty 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z typových 
projektov, ktoré boli prijaté v súlade s 
podmienkami a postupmi prijaté v súlade 
s článkami 6 a 12 Kjótskeho protokolu a 
všetkých naň nadväzujúcimi 
rozhodnutiami.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“sa tento PDN 
opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012  a spadajú do typu projektov, 
ktorý bol schválený v súlade s postupmi 
stanovenými podľa Kjótskeho protokolu a 
všetkých naň nadväzujúcich 
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2012. medzinárodných dohôd.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že existujú  medzinárodne dohodnuté postupy platné pre 
schvaľovanie projektov JI a CDM, na ktorých sa EÚ už predtým dohodla, nevzniká potreba 
dodatočného schvaľovania všetkými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované pred rokom 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov v 
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boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
a účinnosti na strane dopytu, ktoré boli 
zaregistrované počas obdobia rokov 2008 
až 2012 a ktorých typ prijali všetky členské 
štáty podľa smernice 2003/87/ES počas 
obdobia rokov 2008 až 2012, okrem CER 
z veľkých projektov vodných elektrární.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli CER jasne odkazované na projekty z oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov typu 
zlatý štandard, ktoré boli zaregistrované 
počas obdobia rokov 2008 až 2012 a 
typový projekt prijali všetky členské štáty 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
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krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

krajinách, ktoré boli prijaté v súlade 
s podmienkami a postupmi schválenými 
podľa článkov 6 a 12 Kjótskeho protokolu 
a naň nadväzujúcich rozhodnutí, až do 
ratifikácie dohody so Spoločenstvom alebo 
až do roku 2020, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“ sa tento 
PDN opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
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Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, pričom tento typ projektov bol
schválený v súlade s postupmi 
stanovenými podľa Kjótskeho protokolu a 
všetkých naň nadväzujúcich 
medzinárodných dohôd, až do ratifikácie 
dohody so Spoločenstvom alebo až do roku 
2020, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že existujú medzinárodne dohodnuté postupy platné pre 
schvaľovanie projektov JI a CDM, ktoré EÚ už predtým odsúhlasila, nevzniká potreba 
dodatočného schvaľovania všetkými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
účinnosti na strane dopytu vykonaných 
v najmenej rozvinutých krajinách, kde 
typový projekt bol prijatý všetkými 
členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, okrem CER z veľkých projektov 
vodných elektrární a až do ratifikácie 
dohody so Spoločenstvom alebo až do roku 
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2020, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli CER jasne odkazované na projekty z oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch typu 
zlatý štandard vykonaných v najmenej 
rozvinutých krajinách, kde typový projekt 
bol prijatý všetkými členskými štátmi 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012, až do ratifikácie 
dohody so Spoločenstvom alebo až do roku 
2020, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty musia zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa 
dosiahnutie medzinárodnej dohody 

Členské štáty by mali zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa 
dosiahnutie medzinárodnej dohody 
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o zmene klímy. o zmene klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty musia zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa 
dosiahnutie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy.

Členské štáty by mali zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa 
dosiahnutie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Evangelia Tzampazi

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty musia používať 
projektové kredity z projektov v oblasti 
obnoviteľnej energie a z oblasti účinnosti 
konečnej spotreby energie, ktoré spĺňajú 
vysoké kritéria kvality a zaručujú 
doplnkovosť projektov a zároveň ich 
príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Kritériá kvality by mali byť odpovedať 
aspoň typu zlatý štandard alebo
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porovnateľnej úrovni. 

Or. en

Odôvodnenie

Zlatý štandard sa obmedzuje iba na projekty z oblasti obnoviteľnej energie a  účinnosti 
konečnej spotreby energie a vyžaduje, aby sa projekty riadili konzervatívnym výkladom testu 
doplnkovosti Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Zároveň sa vyžadujú dôkazy 
nezávislej tretej strany akreditovanej Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy o tom, že 
projekt skutočne prispieva v trvalo udržateľnému rozvoju a zároveň poskytuje sociálne 
výhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Popri odseku 1 a v prípade, že 
uzatvorenie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, členské štáty 
môžu pri vykonávaní svojich povinností 
podľa článku 3 použiť ďalšie kredity za 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z projektov alebo iných činností 
znižujúcich emisie v súlade s dohodami 
uvedenými v článku 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES.

2. Popri odseku 1 a v prípade, že 
uzatvorenie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, členské štáty 
môžu pri vykonávaní svojich povinností 
podľa článku 3 použiť ďalšie kredity za 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z projektov typu zlatý štandard.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
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používať len CER z tretích krajín, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

používať len CER, tCER, lCER a ERU z 
tretích krajín, ktoré túto dohodu 
ratifikovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER z tretích krajín, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER a ERU z tretích krajín, 
ktoré túto dohodu ratifikovali.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade medzinárodnej dohody mimo CDM budú spoločne vykonávané projekty pokračovať 
aj po roku 2012 a následne by mali byť zahrnuté ERU kredity z týchto projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER z tretích krajín, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER a ERU z tretích krajín, 
ktoré túto dohodu ratifikovali.

Or. en
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Odôvodnenie

Povolí sa aj použitie kreditov z mechanizmov JI (ERU).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty
používať len CER z tretích krajín, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER z projektov typu zlatý 
štandard v tých tretích krajinách, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odsekov 1, 2 a 3 
nemôže presiahnuť celkové množstvo 
rovnajúce sa 3 % emisií skleníkových 
plynov uvedeného členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005.

4. Použitie kreditov každým členským 
štátom podľa odsekov 1, 2 a 3 nemôže 
presiahnuť celkové množstvo rovnajúce sa 
6% emisií skleníkových plynov uvedeného 
členského štátu, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES v roku 2005.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odsekov 1, 2 a 3 
nemôže presiahnuť celkové množstvo 
rovnajúce sa 3 % emisií skleníkových 
plynov uvedeného členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005.

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odsekov 1, 2 a 3 
nemôže presiahnuť celkové množstvo 
rovnajúce sa 5 % emisií skleníkových 
plynov uvedeného členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje výhrada voči percentuálnej hodnote kreditov z pružných mechanizmov, ktoré 
uprednostňujú navýšenie kvóty na 5 % s cieľom maximalizovať pružnosť plnenia cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odsekov 1, 2 a 3
nemôže presiahnuť celkové množstvo 
rovnajúce sa 3 % emisií skleníkových 
plynov uvedeného členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005.

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odseku 1
nepresiahne celkové množstvo rovnajúce 
sa 1 % emisií skleníkových plynov 
uvedeného členského štátu, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica 2003/87/ES v roku 
2005.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby rozvinuté krajiny prispievali k plneniu požadovaných cieľov bez kompenzácie 
alebo výmeny svojich vnútroštátnych emisných hodnôt s inými členskými štátmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
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Erna Hennicot-Schoepges

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre členský štát, ktorý má povinnosť 
znížiť emisie skleníkových plynov o viac 
než 10% do roku 2020, by sa tento 3% 
limit mal navýšiť o počet percentuálnych 
bodov rovnajúcich sa rozdielu medzi 
povinnosťou zníženia emisií, ktorá sa na 
daný členský štát vzťahuje, 
a -10%.
Každý členský štát môže preniesť 
nepoužité kredity do ďalších rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje rovnaký limit na používanie kreditov pre všetky členské štáty nezávisle od 
ich cieľov v oblasti zníženia emisií. Týmto spôsobom ukladá členským štátom s najvyšším 
cieľom väčšie obmedzenia, tie budú totiž musieť aj tak vyvinúť viac úsilia než ostatní. 

Hore uvedený návrh umožňuje členským štátom s vysokým cieľom použiť viac kreditov než 
ostatné členské štáty. Týmto štátom by to pomohlo, pričom by to zároveň neviedlo k 
nepatričnému nárastu celkového množstva kreditov použitých v celej EÚ. 

Zabráni sa tak tomu, že by bol členský štát nútený použiť kredity v danom roku, inak by mohol 
o ne prísť, a pomohlo by to zvýšiť kvalitu projektov, ktoré si členské štáty vyberú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby rozvinuté krajiny prispievali k plneniu požadovaných cieľov bez kompenzácie 
alebo výmeny svojich vnútroštátnych emisných hodnôt s inými členskými štátmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát môže preniesť
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

Každý členský štát môže predať nevyužitú 
časť tohto množstva inému členskému štátu 
prostredníctvom dražby.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na významný potenciál efektívnosti nákladov v oblasti znižovania emisií CO2 v 
členských štátoch by sa okrem podpory projektov v tretích krajinách mal medzi členskými 
štátmi povzbudzovať obchod, projekty a prenos v rámci EÚ.

Príležitosť predať nevyužitú časť kreditov môže byť pre členské štáty lákavá a môže byť pre ne 
dobrou motiváciou. Okrem toho by sa týmto spôsobom systém stal spravodlivým a 
vyrovnaným pre tých, ktorí si svoje záväzky splnili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Linda McAvan

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.
V prípade, že ročné použitie kreditov 
členským štátom nedosiahne množstvo 
stanovené v pododseku 1, môže členský 
štát preniesť nepoužitú časť tohto 
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množstva do nasledujúcich rokov. 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať v záujme plnenia svojich cieľov čo najefektívnejším spôsobom z 
hľadiska nákladov flexibilitu za predpokladu, že bude zachovaná integrita životného 
prostredia. Nepredvídateľné nárasty emisií v dôsledku neočakávaných podmienok, akými sú 
nepravidelné teplotné výkyvy spôsobené počasím, by mohli spôsobovať pri plnení ročných 
cieľov problémy. Povolenie zhromažďovať projektové kredity počas obdobia 2013 – 2020 by 
umožnilo členským štátom reagovať na takéto nepredvídateľné okolnosti bez toho, aby sa tým 
ohrozila integrita životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Členské štáty musia používať iba 
kredity z projektov z oblasti obnoviteľnej 
energie a účinnosti konečného využitia 
energie, ktoré spĺňajú vysoké kritéria 
kvality a zaručujú doplnkovosť projektov, 
ako aj ich príspevok u trvalo 
udržateľnému rozvoju.  Kritériá kvality by 
mali byť odpovedať aspoň typu zlatý 
štandard alebo porovnateľnej úrovni. 
Mali by byť povolené iba kredity z 
projektov pre vodné elektrárne do 10 MW, 
a to iba v prípade, že spĺňajú kritériá 
Svetovej komisie pre priehrady. 

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré štúdie dokázali, že až do 40 % súčasných projektov CDM pravdepodobne nebude 
doplnkových a boli by sa realizovali aj bez existencie CDM. Emisie v rozvinutých krajinách sú 
v dôsledku projektov vyššie a namiesto kompenzácie sa tvoria ďalšie emisie CO2. Projekty 
prijaté nad rámec vnútroštátnych  záväzkov musia spĺňať štandard, akým je zlatý štandard 
alebo podobnú úroveň.
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Kritériá Svetovej komisie pre priehrady sa stanovili s cieľom predchádzať negatívnemu 
sociálno-environmentálnemu dosahu veľkých projektov v oblasti hydroenergetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a

Pomoc rozvojovým krajinám pri 
prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 
zmeny klímy
1. Po uzavretí medzinárodnej dohody o 
zmene klímy sa Spoločenstvo plne zaviaže, 
že od začiatku roka 2013 poskytne 
rozvojovým krajinám, a to najmä 
spoločenstvám a krajinám, ktoré sú 
najviac ohrozené zmenou klímy, finančnú 
pomoc vo forme grantov s cieľom pomôcť 
im pri ich adaptácii a pri znižovaní rizika. 
Tieto investície by mali byť doplnkom 
investícií uvedených v článku 4.
2. Pomoc uvedená v odseku 1 sa 
každoročne lineárne zvýši a v roku 2020 
dosiahne výšku aspoň 10 miliárd EUR.
Úsilie vynaložené na rozvojovú pomoc na 
rok 2013 by malo predstavovať aspoň 5 
miliárd EUR. Pomoc by sa mala 
sústreďovať vo fondoch EÚ a/alebo 
medzinárodných fondoch pre 
prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
Globálnej aliancie proti zmene klímy 
(GCCA) a v budúcich medzinárodných 
fondoch na prispôsobovanie sa zmene 
klímy, ktoré sa budú opierať o 
medzinárodnú dohodu. Pomoc 
prispôsobovaniu by mala byť doplnkom k 
súčasným tokom pomoci, ale zároveň by 
mala byť začlenená do ústrednej 
rozvojovej pomoci. 
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3. Členské štáty môžu použiť príjmy z 
dražieb v súlade s vykonávaním smernice 
2003/87/ES zmenenej a doplnenej za 
účelom plnenia povinností vyplývajúcich z 
tohto článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Priemyselné krajiny sú vo veľkej miere zodpovedné za negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré 
majú dosah na rozvojové krajiny. EÚ má preto povinnosť za tieto škody zaplatiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
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Pomoc rozvojovým krajinám pri 
prispôsobovaniu sa negatívnym 

dôsledkom zmeny klímy
1. Po uzavretí medzinárodnej dohody o 
zmene klímy sa Spoločenstvo plne zaviaže, 
že od začiatku roka 2013 poskytne 
rozvojovým krajinám, a to najmä 
spoločenstvám a krajinám, ktoré sú 
najviac ohrozené zmenou klímy a 
súčasnými výkyvmi počasia, finančnú 
pomoc vo forme grantov s cieľom pomôcť 
im pri ich prispôsobovaní sa negatívnym 
vplyvom zmeny klímy. Tieto investície by 
mali byť doplnkom investícií uvedených v 
článku 4.
2. Pomoc uvedená v odseku 1 každoročne 
lineárne narastie a v roku 2020 dosiahne 
výšku 11 miliárd EUR. Úsilie vynaložené 
na pomoc na rok 2013 má predstavovať 5 
miliárd EUR. Tieto finančné prostriedky 
sa nesmú zarátavať do plnenia cieľa 
poskytnúť 0,7 percent na rozvojovú 
pomoc, ktorý odsúhlasila OSN.
3. Úsilie vynaložené na rozvojovú pomoc 
Spoločenstva uvedené v odstavci 2 sa 
rozdelí medzi členské štáty v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
stanoveným v článku 9 ods. 2. Výbor 
rozhoduje o rozdelení úsilia o rozvojovú 
pomoc podľa týchto kritérií:
a) podiel úsilia členského štátu musí byť v 
lineárnom vzťahu k HDP na obyvateľa 
daného členského štátu v roku 2005;
b) Členské štáty, od ktorých sa 
nevyžaduje, aby znížili svoje emisie 
skleníkových plynov na úroveň 
porovnateľnú s rokom 2005 v 
zúčastnených stranách Kjótskeho 
protokolu uvedených v prílohe 1 
Dohovoru OSN o zmene klímy, 
neprispievajú k investičnému úsiliu 
Spoločenstva uvedenom v odsekoch 1 a 2. 
4. Členské štáty môžu používať príjmy z 
dražieb v súlade s vykonávaním smernice 
2003/87/ES zmenenej a doplnenej za 
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účelom plnenia povinností vyplývajúcich z 
tohto článku.
5. Každý členský štát predkladá 
každoročne správu Komisii a Európskemu 
parlamentu. Táto správa obsahuje 
informácie o dodržiavaní ustanovení 
odsekov 1 až 4 členskými štátmi. Komisia 
do konca 2010 načrtne formát, v akom 
budú členské štáty podávať správy v 
súlade s týmto článkom.
6. Komisia najneskôr do roku 2015 
preskúma rozpočet na rozvojovú pomoc 
na rok 2020 uvedený v odseku 2.  Toto 
preskúmanie sa bude opierať o najnovšie 
vedecké dôkazy daného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Emisie skleníkových plynov priemyselných krajín, akými je 27 členských štátov EÚ, za 
uplynulé a budúce roky sú zodpovedné za negatívny vplyv zmeny klímy, ktoré rozvojové 
krajiny v súčasnosti pociťujú a budú ich cítiť aj v budúcnosti. EÚ má preto povinnosť uhradiť 
škody spôsobené svojimi emisiami skleníkových plynov v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
John Bowis, Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh



PE409.586v01-00 24/56 AM\733292SK.doc

SK

Článok 4a

Pomoc rozvojovým krajinám pri 
prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 

zmeny klímy
1. Po uzavretí medzinárodnej dohody o 
zmene klímy sa Spoločenstvo plne zaviaže, 
že od začiatku roka 2013 poskytne 
rozvojovým krajinám, a to najmä 
spoločenstvám a krajinám, ktoré sú 
najviac ohrozené zmenou klímy a 
súčasnými výkyvmi počasia, finančnú 
pomoc vo forme grantov s cieľom pomôcť 
im pri ich prispôsobovaní sa negatívnym 
vplyvom zmeny klímy. Tieto investície by 
mali byť doplnkom investícií uvedených v 
článku 4.
2. Členské štáty môžu použiť príjmy z 
dražieb v súlade s vykonávaním smernice 
2003/87/ES zmenenej a doplnenej za 
účelom plnenia povinností vyplývajúcich z 
tohto článku. 
3. Každý členský štát podá každoročne 
Komisii správu. Táto správy bude 
obsahovať informácie týkajúce sa 
dodržiavania ustanovení tohto článku zo 
strany členského štátu. Komisia do konca 
2010 načrtne formát, v akom budú 
členské štáty správy podávať v súlade s 
týmto článkom. 

Or. en

Odôvodnenie

Emisie skleníkových plynov priemyselných krajín, akými je 27 členských štátov EÚ, za 
uplynulé a budúce roky sú zodpovedné za negatívny vplyv zmeny klímy, ktoré rozvojové 
krajiny v súčasnosti pociťujú a budú ich cítiť aj v budúcnosti. EÚ má preto povinnosť uhradiť 
škody spôsobené svojimi emisiami skleníkových plynov v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Pomoc rozvojovým krajinám pri 

prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 
zmeny klímy

1. Po uzavretí medzinárodnej dohody o 
zmene klímy sa Spoločenstvo plne zaviaže, 
že od začiatku roka 2013 poskytne 
rozvojovým krajinám, a to najmä 
spoločenstvám a krajinám, ktoré sú 
najviac ohrozené zmenou klímy, finančnú 
pomoc vo forme grantov s cieľom pomôcť 
im pri ich prispôsobovaniu sa negatívnym 
vplyvom zmeny klímy.  Tieto investície by 
mali byť doplnkom investícií uvedených v 
článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutia
Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Článok 4b (nový)

Záväzok Spoločenstva na znižovanie 
emisií v krajinách mimo EÚ

1. Po uzatvorení všeobecnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
bude Spoločenstvo a jeho členské štáty 
ako potrebný doplnok čistých rozvojových 
mechanizmov/spoločnej implementácie od 
začiatku roku 2013  financovať 
merateľné, vykazovateľné, overiteľné 
a záväzné znižovania emisií skleníkových 
plynov v krajinách, ktoré sú zmluvnými 
stranami Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy, ale nie sú uvedené v prílohe 
I dohody (zmluvné strany neuvedené 
v prílohe I).
2. Záväzok Spoločenstva znižovať emisie 
skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ 
bude 250 miliónov ton ekvivalentu CO2
v roku 2013 a bude sa lineárne zvyšovať 
na 850 miliónov ton v roku 2020.
3. Komisia prijíma opatrenia na 
rozdelenie záväzkov Spoločenstva na 
zníženie emisií skleníkových plynov v 
krajinách mimo EÚ medzi členské štáty, 
pričom sa zohľadní ich výška HDP na 
obyvateľa. Tieto opatrenia zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijmú 
v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.
4. Členské štáty môžu vykonávať svoje 
jednotlivé záväzky na zníženie emisií 
skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ 
podľa odseku 3 prostredníctvom:
a) priameho financovania alebo účasti 
v jednom či viacerých bilaterálnych 
a/alebo multilaterálnych fondoch, ktorých 
jediným účelom je financovať politiky 
a opatrenia na znižovanie emisií 
skleníkových plynov v zmluvných 
stranách neuvedených v prílohe I,
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b) príspevkov na zníženie emisií 
skleníkových plynov z odlesňovania 
a poškodzovania lesov podľa definície 
v medzinárodnej dohode o zmene klímy 
podľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy,
5. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v 
rámci ich politík na financovanie 
znižovania emisií v zmluvných stranách 
neuvedených v prílohe I podporilo 
spravodlivé zemepisné prerozdelenie 
projektov.

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe IPCC sa dospelo k záveru, že obmedzenie globálneho otepľovania na 
nárast menší ako 2 oC si vyžaduje aj značný odklon od bežného stavu v rozvojových krajinách.
Jedným z mechanizmov, ktorý má k tomuto cieľu prispieť, je aj CDM. Ale CDM nebude na 
tento účel stačiť a z toho vyplýva aj návrh na jeho doplnenie. Priemyselne rozvinuté krajiny 
majú okrem svojich povinných vnútroštátnych znížení aj povinnosť prispievať 
k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách, pokiaľ dôjde k uzavretiu 
medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty vykážu do 31. marca 
nasledujúceho roku Komisii svoje ročné 
emisie skleníkových plynov zo zdrojov, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES. Komisia overí a uverejní tieto 
správy do dvoch mesiacov od toho 
dátumu. 

Or. en
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Odôvodnenie

Každoročné a včasné vykazovanie údajov je pre Komisiu nevyhnutné na to, aby mohla 
zhodnotiť, či členské štáty plnia svoje ciele, a aby v prípade, že ich neplnia, mohla zaviesť 
potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Rok pred vstupom tohto rozhodnutia 
do účinnosti musia členské štáty predložiť
Komisii správu, v ktorej vysvetlia, do akej 
miery splnia svoj cieľ v odvetviach, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES.  V správe by sa mali jasne 
uvádzať všetky iniciatívy, ktoré budú mať 
dosah na spoločnosti v odvetviach, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES.  Druh iniciatív a ich dosah 
by mal byť meraný v tonách skleníkových 
plynov a mal by byť vykázaný podľa 
odvetví a pododvetví.
V správe by sa tiež malo jasne uvádzať, 
ako členské štáty zabezpečia, aby sa 
nákladovo efektívnym spôsobom 
uplatňovala možnosť znižovania emisií v 
domácnostiach . 

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh rozhodnutia nezabezpečuje, že spoločnosti mimo ETS budú môcť produkovať za 
podobných podmienok.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje Komisii nástroje, 
ktorými môže zabezpečiť, že so spoločnosťami mimo ETS sa bude zaobchádzať spravodlivo a 
nebudú v rámci vnútorného trhu predmetom nerovnej hospodárskej súťaže. Keďže veľká časť 
spoločností v EÚ nie je zahrnutých do ETS, návrh rozhodnutia treba v tejto oblasti pozorne 
sledovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé dva roky, začínajúc emisiami 
vykázanými za rok 2013, zahrnie toto 
vyhodnotenie takisto naplánovaný pokrok 
Spoločenstva a jeho členských štátov 
v plnení svojich záväzkov podľa tohto 
rozhodnutia. Členské štáty predložia 
aktualizáciu svojho naplánovaného 
pokroku pred 1. júlom 2016.

Každý rok, začínajúc emisiami vykázanými 
za rok 2013, zahrnie toto vyhodnotenie 
takisto naplánovaný pokrok Spoločenstva 
a jeho členských štátov v plnení svojich 
záväzkov podľa tohto rozhodnutia. Členské 
štáty predložia aktualizáciu svojho 
naplánovaného pokroku pred 1. júlom 
2014 a za každý nasledujúci rok.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutím by sa mal zaviesť prísnejší časový plán hodnotenia pokroku členských štátov pri 
vykonávaní rozhodnutia, takže sa toto hodnotenie začne skôr, než sa navrhovalo, a bude sa 
vykonávať každoročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Linda McAvan

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia navrhne a predloží Európskej 
rade do 31. decembra 2011 správu, v 
ktorej stanoví v súvislosti so zníženiami 
emisií skleníkových plynov požadovanými 
tak pre zdroje, na ktoré sa vzťahuje toto 
rozhodnutie, ako aj pre zdroje, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 2003/87/ES:
— limity emisií skleníkových plynov 
každého členského štátu do roku 2020 v 
porovnaní s hodnotami emisií 
skleníkových plynov z roku 1990; ako aj
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— emisie skleníkových plynov každého 
členského štátu v roku 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Ambície EÚ a transparentnosť budú pri plnení medzinárodnej dohody o zmene klímy 
rozhodujúce. Vzniká tu dôležitá otázka prezentácie, pretože ostatné krajiny by mali jasne 
pochopiť, aké úsilie sa od ktorého členského štátu požaduje. Na dosiahnutie tohto cieľa by 
mala Komisia stanoviť súhrnné hospodárske hodnoty (pre ETS a mimo ETS) pre každý 
členský štát. Týmto sa nemení celková štruktúra balíka, ale skôr sa zabezpečí zrozumiteľnosť, 
ktorá je potrebná na medzinárodnej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty podajú do 31. marca 
nasledujúceho roku správu o svojich 
ročných emisiách skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES. 
Komisia overí správy do konca apríla 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mali 
byť správy predložené. V prípade 
nedodržania povinnosti sa uplatňujú 
ustanovenia článku 5a.

Or. en

Odôvodnenie

Vo všetkých členských štátoch treba uplatniť spoľahlivé a nezávislé sledovanie, vykazovanie a 
overovanie údajov, ktoré bude prebiehať každoročne a načas. Na zabezpečenie ročného 
zníženia emisií je každoročné a včasné vykazovanie emisií potrebné. Toto rozhodnutie by 
malo umožniť Komisii včas prehodnotiť, či členský štát splnil ustanovenia rozhodnutia. 
Presné a včasné podávanie správ musí byť preto povinné. Pre členské štáty to nepredstavuje 
dodatočné administratívne zaťaženie, pretože od uzavretia Kjótskeho protokolu je každoročné 
vykazovanie emisií povinné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty vykazujú svoje ročné 
emisie skleníkových plynov zo zdrojov, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, do 31. marca nasledujúceho 
roku.
Komisii bude vzhľadom na skúsenosti 
nadobudnuté z uplatňovania tohto 
rozhodnutia udelená právomoc meniť a 
dopĺňať požiadavky na sledovanie a 
podávanie správ stanovené v rozhodnutí 
280/2004/ES. Komisia overí správy do 
konca apríla nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom sa majú správy predkladať. 
V prípade nedodržania povinnosti sa 
uplatňujú ustanovenia článku 5a.

Or. en

Odôvodnenie

Vo všetkých členských štátoch treba uplatniť spoľahlivé a nezávislé sledovanie, vykazovanie a 
overovanie údajov, ktoré bude prebiehať každoročne a načas. Na zabezpečenie ročného 
zníženia emisií je každoročné a včasné vykazovanie emisií potrebné. Toto rozhodnutie by 
malo umožniť Komisii včas prehodnotiť, či členský štát splnil ustanovenia rozhodnutia. 
Presné a včasné podávanie správ musí byť preto povinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V súlade s postupom uvedeným v 
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článku 9 sa stanoví štandardný formát 
vykazovania emisií skleníkových plynov 
vyplývajúci z vykonávania článku 3, 
používania kreditov v súlade s článkom 4 
tohto rozhodnutia a emisií vyplývajúcich z 
činností vymenovaných v prílohe I 
smernice 2003/87/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala poskytnúť spoločný formát správ o emisiách s cieľom predísť rozdielnemu 
vykonávaniu tohto ustanovenia v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
1. V prípade, že emisie skleníkových 
plynov členského štátu zo zdrojov, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, presiahnu ročný emisný limit 
podľa článku 3, zaplatí daný členský štát 
sankciu za nadmerné emisie, ktorá sa 
rovná sume určenej v článku 16 smernice 
2003/87/ES. Sankcie za nadmerné emisie 
sa platia do fondu Spoločenstva určeného 
na financovanie opatrení na zmiernenie 
zmeny klímy.
2. Komisia prijme opatrenia na zriadenie 
fondu Spoločenstva podľa odseku 1. Tieto 
opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 9 ods. 2.
3. Prostriedky vyčlenené z fondu 
Spoločenstva budú poskytnuté tým 
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členským štátom, ktoré splnili alebo 
prevýšili svoje záväzky venovať túto sumu 
na ďalšie úsilie o zníženie emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ má obrovský, ale nevyužitý potenciál v oblasti energetickej účinnosti. Silný mechanizmus 
dodržiavania predpisov v odvetví mimo ETS by viedol k zníženiu emisií v odvetví stavebníctva 
a dopravy a vybudoval by omnoho lepšiu podporu zo strany členských štátov pri dosahovaní 
záväzného cieľa energetickej účinnosti . Ak máme byť efektívni a dosiahnuť naše ciele, ak nie 
ciele ešte vyššie, musíme si byť istí, že všetky prostriedky získané zo sankcií budú venované na 
ďalšie úsilie o znižovanie emisií CO2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Článok 5a
Mechanizmus zhody

1. V prípade, že emisie skleníkových 
plynov členského štátu zo zdrojov, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, presiahnu ročnú hraničnú 
hodnotu emisií skleníkových plynov podľa 
článku 3 tohto rozhodnutia, zaplatí daný 
členský štát sankciu za nadmerné emisie, 
ktorá sa rovná sume určenej v článku 16 
smernice 2003/87/ES. 
2. Okrem opatrení podľa odseku 1 sa 
celkové množstvo, o ktoré sa prekročí limit 
v tonách oxidu uhličitého, odpočíta od 
následného množstva emisných kvót 
vydražených členským štátom podľa 
článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES.  
Uvedené emisné kvóty sa rozdelia medzi 
tieto členské štáty, a tie ich vydražia v 
súlade so svojimi cieľmi tak, aby sa limit 
schémy obchodovania s emisnými kvótami 
EÚ (ETS) zachoval v nezmenenom stave.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má mať tento návrh zmysel, je potrebné striktne dodržiavať predpisy.  Postup pri ich 
porušení trvá niekoľko rokov a veľmi sťažuje včasnú reakciu, ak sa členským štátom nepodarí 
dosiahnuť ich ročné ciele zníženia emisií. To by mohlo vážne ohroziť vyhliadky na dosiahnutie 
cieľov zníženia emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Článok 5a
Mechanizmus priamych sankcií

1. Na zabezpečenie jednoznačného a 
dôrazného dodržiavania predpisov zo 
strany členských štátov Komisia voči 
týmto štátom zavedie mechanizmus 
priamych sankcií. 
2. Mechanizmus sankcií umožňuje 
Komisii uložiť poplatok členskému štátu, 
ktorý neplní záväzky vyplývajúce z tohto 
rozhodnutia.
3. Komisia otvorí postup uvaľovania 
priamych sankcií okamžite potom, ako pri 
vyhodnotení výročnej správy členského 
štátu zistí nedodržanie predpisov zo strany 
členského štátu, alebo potom, ako 
Komisia nadobudne akýkoľvek dôkaz o 
konkrétnom nedodržaní predpisov 
členským štátom.
4. Výmer sankcie za nedodržanie 
predpisov sa spája so výmerom sankcie za 
prekročenie emisií podľa smernice 
2003/87/ES a rovnako by mal byť 
indexovaný podľa ročnej miery inflácie v 
eurozóne.  V prípadoch uvalenia sankcií 
za nedodržanie ročných cieľov zníženia zo 
strany členského štátu Komisia stanoví 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého až 
do obdržania platby budú zadržané 
emisné kvóty vydražené z balíka kvót 
príslušného členského štátu podľa 
článkov 9a a 10 smernice 2003/87/ES. 
Komisia taktiež poskytne mechanizmus 
uvoľnenia zadržaných kvót po 
uskutočnení platby sankcie príslušným 
členským štátom.
Podrobné náležitosti tohto postupu sa 
stanovia do 31. decembra 2010 v 
osobitnom nariadení Komisie, ktoré 
zohľadní ciele a obsah nariadenia 
naplánovaného v súlade s článkom 10 
ods. 5 pozmenenej a doplnenej smernice 
2003/87/ES.
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5. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2010 stanoví potrebné usmernenia, 
metódy pre výmer, prepojenie so sankciou 
za nadmerné emisie v súlade so 
smernicou 2003/87/ES, výber sankcií za 
nedodržanie súladu a ustanovenia pre 
administratívne opatrenia a zriadenie 
osobitného fondu.
6. Do tohto osobitného fondu spadajú 
zisky z mechanizmu priamych sankcií a 
vyčleňujú sa na podporu a posilnenie 
výskumu, produkcie a použitia 
obnoviteľnej energie a zvýšenia 
energetickej účinnosti a jej zachovanie v 
Európskej únii. Komisia prehodnotí 
model použitia týchto fondov, najmä tým, 
že podporí členské štáty, ktoré svoje ciele 
prekročili, vo využívaní fondu na podporu 
projektov obnoviteľnej energie a zároveň 
pomôže zaostávajúcim členským štátom, 
ktoré môžu dokázať, že ich nedostatočné 
plnenie cieľov nie je spojené s neochotou 
alebo nevhodnými nástrojmi, ale je 
spôsobené hospodárskymi alebo 
sociálnymi dôvodmi, ktoré im bránia v 
plnení ich cieľov. 

Or. en

Odôvodnenie

Iba silná štruktúra dodržiavania predpisov založená na jasných cieľoch zníženia môže byť 
začiatkom postupného procesu znižovania emisií do roku 2020. Nedávno navrhnuté 
rozhodnutie s obmedzenými ustanoveniami výkonu a dodržiavania predpisov ohrozuje 
dosahovanie cieľov znižovania emisií. Od členských štátov EÚ sa na základe tohto návrhu 
vyžaduje iba podávať správy o emisiách a pokroku pri plnení svojich cieľom znižovania 
emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Mechanizmus priamych sankcií

1. Komisia stanoví mechanizmus 
priamych sankcií proti členským štátom, 
ktorý bude aktivovaný v prípade 
nedodržania predpisov. Mechanizmus
sankcií umožňuje Komisii uložiť poplatok 
členskému štátu, ktorý neplní záväzky 
vyplývajúce z tohto rozhodnutia.
2. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2010 stanoví potrebné usmernenia, 
metódy pre výmer sankcií za nedodržanie 
súladu,  výber sankcií a ustanovenia pre 
administratívne opatrenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5b
Komisia stanoví mechanizmus, 
prostredníctvom ktorého budú až do 
obdržania platby zadržané emisné kvóty 
vydražené z balíka kvót príslušného 
členského štátu podľa článkov 9a a 10 
smernice 2003/87/ES. Komisia taktiež 
zabezpečí mechanizmus uvoľnenia 
zadržaných kvót po uskutočnení platby 
sankcie príslušným členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vytvoriť silný a účinný mechanizmus plnenia požiadaviek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úpravy platné po uzatvorení budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Úpravy platné po schválení budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 

Spoločenstvom a členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“ sa tento 
PDN opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odseky 2, 3 a 4 platia potom, čo 
Spoločenstvo uzatvorí medzinárodnú dohodu 
o zmene klímy vedúcu k povinným zníženiam 
presahujúcim limity podľa článku 3.

Do 6 mesiacov od uzatvorenia medzinárodnej 
dohody o zmene klímy vedúcej k povinným 
zníženiam emisií, ktoré prevyšujú zníženia 
vyplývajúce z článku 3, Komisia predloží návrh 
právneho predpisu zameraný na úpravu 
príslušných článkov tohto rozhodnutia v 
súlade s obsahom takejto zmluvy. Takýto 
návrh obsahuje medziiným stanovenie 
príspevku každého členského štátu k 
dodatočnému úsiliu Spoločenstva o zníženie 
emisií. Upravené rozhodnutie sa bude 
uplatňovať od roka nasledujúceho po vstupe 
medzinárodnej dohody do platnosti.
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2. Od roku nasledujúcom po uzatvorení 
dohody, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, 
emisie skleníkových plynov Spoločenstva zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, sa v roku 2020 ďalej znížia podľa 
článku 3 ods. 1 o množstvo rovnajúce sa 
celkovému ďalšiemu zníženiu emisií 
skleníkových plynov Spoločenstva zo všetkých 
zdrojov, ku ktorým medzinárodná dohoda 
zaväzuje Spoločenstvo, vynásobené podielom 
celkových znížení emisií skleníkových plynov 
Spoločenstva pre rok 2020, na ktorých sa 
podieľajú členské štáty prostredníctvom 
znížení emisií skleníkových plynov zo zdrojov, 
na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
podľa článku 3.
3. Každý členský štát prispeje k ďalšiemu 
úsiliu Spoločenstva o zníženie emisií pomerne 
k svojmu podielu na celkových emisiách 
Spoločenstva zo zdrojov, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica 2003/87/ES pre rok 2020 
podľa článku 3.
Komisia zmení a doplní prílohu, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade s prvým 
odsekom. Toto opatrenie navrhnuté na účely 
zmeny a doplnenia iných ako podstatných 
prvkov tohto rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.
4. Členské štáty môžu zvýšiť používanie 
kreditov zo zníženia emisií skleníkových 
plynov, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 4, 
z tretích krajín, ktoré ratifikovali dohodu, na 
ktorú sa odkazuje v ods. 1, a v súlade 
s odsekom 5, až do polovice ďalšieho zníženia, 
ktoré sa uskutoční v súlade s odsekom 2.
Každý členský štát môže preniesť nevyužitú 
časť tohto množstva na iný členský štát.
5. Komisia príjme opatrenia, ktorými umožní 
členským štátom používať ďalšie druhy 
projektových kreditov alebo prípadne používať 
iné mechanizmy vytvorené v rámci 
medzinárodnej dohody. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho 
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doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“ sa tento 
PDN opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predovšetkým v prípadoch, kedy je 
odvetvie energetiky členských štátov 
závislé od uhlia a ich nízka úroveň 
rozvoja technológie zachytávania a 
skladovania oxidu uhličitého (CCS) 
znamená, že zatiaľ nedokážu 
kompenzovať emisie, členské štáty 
Spoločenstva s najnižším HDP na 
obyvateľa nemajú skutočnú príležitosť 
znížiť emisie oxidu uhličitého bez toho, že 
by ohrozili svoj rozvoj, čo by malo prispieť 
k tomu, aby sa v celom Spoločenstve 
zosúladila úroveň HDP na obyvateľa.
V rámci solidarity s týmito krajinami, ako 
sa uvádza aj v odôvodnení 7 tohto 
dokumentu, by malo Spoločenstvo počas 
rokovaní o medzinárodných dohodách 
vziať do úvahy ich situáciu a s ohľadom 
na tieto štáty by malo zachovať hodnoty 
týkajúce sa znížení emisií nezmenené v 
podobe uvedenej v prílohe. 

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku nasledujúcom po uzatvorení 
dohody, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, 
emisie skleníkových plynov Spoločenstva 
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, sa v roku 2020 ďalej 
znížia podľa článku 3 ods. 1 o množstvo 
rovnajúce sa celkovému ďalšiemu zníženiu 
emisií skleníkových plynov Spoločenstva 
zo všetkých zdrojov, ku ktorým 
medzinárodná dohoda zaväzuje 
Spoločenstvo, vynásobené podielom 
celkových znížení emisií skleníkových 
plynov Spoločenstva pre rok 2020, na 
ktorých sa podieľajú členské štáty 
prostredníctvom znížení emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES podľa 
článku 3.

2. Od roku nasledujúcom po uzatvorení 
dohody, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, 
emisie skleníkových plynov Spoločenstva 
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, sa v roku 2020 ďalej 
znížia podľa článku 3 ods. 1 o množstvo 
rovnajúce sa celkovému ďalšiemu zníženiu 
emisií skleníkových plynov Spoločenstva 
zo všetkých zdrojov, ku ktorým 
medzinárodná dohoda zaväzuje 
Spoločenstvo, zvýšené o podiel celkových 
znížení emisií skleníkových plynov 
Spoločenstva pre rok 2020, na ktorých sa 
podieľajú členské štáty prostredníctvom 
znížení emisií skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES podľa článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

„Vynásobené“ znamená „zvýšené o“, ale zároveň znamená „zvýšiť počet o uvedený 
násobok“. V prvom kontexte to znamená, že ak napríklad medzinárodná dohoda zaväzuje 
Spoločenstvo k ďalšiemu zníženiu o 3 % a zníženia emisií na rok 2020 sú 2%, Spoločenstvo 
bude mať povinnosť zníženia 3x2= 6%; V druhom kontexte pri rovnakom príklade bude mať 
Spoločenstvo povinnosť zníženia 3+2= 5%, čo je v súlade s hospodárskym záujmom 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Komisia zmení a doplní prílohu, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade 
s prvým odsekom. Toto opatrenie 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
iných ako podstatných prvkov tohto 
rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.

Komisia zmení a doplní prílohu, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade 
s prvým odsekom. Toto opatrenie sa 
prijíma v súlade s postupom stanoveným v 
článku 251 Zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zmení a doplní prílohu, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade 
s prvým odsekom. Toto opatrenie 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
iných ako podstatných prvkov tohto 
rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.

Do šiestich mesiacov po uzatvorení 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, 
ktorá povedie k povinným zníženiam 
presahujúcim limity podľa článku 3, 
predloží Komisia návrh právneho 
predpisu o tom, akým spôsobom má každý 
členský štát prispievať k ďalšiemu úsiliu 
Spoločenstva o zníženie emisií, ktorý sa 
prijme v súlade s postupom stanoveným 
v článku 251 Zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Po uzavretí medzinárodnej dohody je potrebné prijať transparentný postup na stanovenie 
ďalších vnútroštátnych cieľov zníženia emisií. Rozdelenie úsilia by sa malo opierať o výsledok 
medzinárodných rokovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty môžu zvýšiť používanie 
kreditov zo zníženia emisií skleníkových 
plynov, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 4, 
z tretích krajín, ktoré ratifikovali dohodu, 
na ktorú sa odkazuje v ods. 1, a v súlade 
s odsekom 5, až do polovice ďalšieho 
zníženia, ktoré sa uskutoční v súlade 
s odsekom 2.

4. Členské štáty môžu zvýšiť používanie 
kreditov zo zníženia emisií skleníkových 
plynov, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 4, 
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré ratifikovali dohodu, na ktorú 
sa odkazuje v ods. 1, a v súlade s odsekom 
5, až do polovice ďalšieho zníženia, ktoré 
sa uskutoční v súlade s odsekom 2.

Každý členský štát môže preniesť
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

Každý členský štát môže predať v dražbe 
nevyužitú časť tohto množstva inému 
členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na značný potenciál efektivity nákladov v oblasti znižovania emisií CO2 v členských 
štátoch by sa malo medzi členskými štátmi okrem podpory projektov v tretích krajinách 
povzbudzovať obchodovanie, projekty a prenos kreditov v rámci EÚ.  

Príležitosť predať nevyužitú časť kreditov môže byť pre členské štáty lákavá a môže byť pre ne 
dobrou motiváciou. Okrem toho by sa týmto spôsobom systém stal spravodlivým a 
vyrovnaným pre tých, ktorí si svoje záväzky splnili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjmy získané z dražieb sa musia použiť 
na ďalšie projekty a investície zamerané 
na zníženie emisií skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Ak máme byť efektívni a dosiahnuť naše ciele zníženia emisií alebo ciele ešte vyššie, musíme 
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si byť istí, že všetky príjmy získané z dražieb sa použijú  na ďalšie úsilie o zníženie emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Edite Estrela

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 5 - pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia príjme opatrenia, ktorými 
umožní členským štátom používať ďalšie 
druhy projektových kreditov alebo 
prípadne používať iné mechanizmy 
vytvorené v rámci medzinárodnej dohody.

5. Komisia príjme opatrenia, ktorými 
umožní členským štátom používať ďalšie 
druhy projektových kreditov, ktoré 
zabezpečia kvalitu a doplnkovosť a 
prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju,
alebo prípadne používať iné mechanizmy 
vytvorené v rámci medzinárodnej dohody.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Linda McAvan

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Po uzavretí medzinárodnej dohody 
Komisia preskúma limit na použitie 
kreditov z činností projektov v článku 4 a 
v prípade, že uzná za vhodné vykonať 
zmenu limitu, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
zmenu a doplnenie článku 4 s cieľom 
zvýšiť limit.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto štádiu nevieme povedať, ako bude vyzerať medzinárodná dohoda o zmene klímy, a 
nemali by sme výsledok medzinárodných rokovaní vopred odsudzovať. Komisia však v svojom 
balíku stanovila rámec, ktorý treba prispôsobiť novému medzinárodnému prostrediu. V 
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záujme súladu by sme mali spraviť to isté s limitmi stanovenými pre použitie projektových
kreditov, a to tým, že začleníme doložku o revízii. EÚ by mala disponovať nástrojmi, pomocou 
ktorých by mohla pružne reagovať na všetky revidované ustanovenia o projektových kreditoch 
v globálnej dohode. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Anders Wijkman

Návrh rozhodnutia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a

Bez zreteľa na články 4 a 6 môžu členské 
štáty použiť kredity z:
1. kreditov na projekty zalesňovania a 
obnovu lesov schválených výkonnou 
radou CDM a kreditov overených podľa 
postupu spoločného realizačného a 
kontrolného výboru;
2. lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES; ako aj 
3. všetkých projektov lesného 
hospodárstva v rozvojových krajinách v 
súlade s medzinárodnou dohodou 
uvedenou v článku 6 ods. 1 tohto 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ by si mala ctiť svoje medzinárodné záväzky a umožniť svojim členským štátom používať 
kredity z lesného hospodárstva, ktoré EÚ odsúhlasila v súlade s Kjótskym protokolom a 
budúcimi medzinárodnými dohodami o zmene klímy.   Kredity z lesného hospodárstva sú 
zároveň najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie toho, aby sa rozvojové krajiny dlhodobo 
vyvinuli presvedčivé úsilie zamerané na zabránenie odlesňovania,  zalesňovanie a obnovu 
lesov, ktoré sú také potrebné na zmiernenie zmeny klímy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Bez zreteľa na články 4 a 6 môžu členské 
štáty použiť kredity z:
1.) kreditov na projekty zalesňovania a 
obnovu lesov schválených výkonnou 
radou CDM a kreditov overených podľa 
postupu spoločného realizačného a 
kontrolného výboru;
2. lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES; ako aj 
3. všetkých projektov lesného 
hospodárstva v rozvojových krajinách v 
súlade s medzinárodnou dohodou 
uvedenou v článku 6 ods. 1 tohto 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ by si mala ctiť svoje medzinárodné záväzky a umožniť svojim členským štátom používať 
kredity z lesného hospodárstva, čo EÚ odsúhlasila v súlade s Kjótskym protokolom a 
budúcimi medzinárodnými dohodami o zmene klímy. Kredity z lesného hospodárstva sú 
zároveň najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie toho, aby sa rozvojové krajiny dlhodobo 
vyvinuli presvedčivé úsilie zamerané zabránenie odlesňovania,  zalesňovanie a obnovu lesov, 
ktoré sú také potrebné na zmiernenie zmeny klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutia
Článok 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Použitie znížení pomocou záchytov v 

prípade, že nebude dosiahnutá budúca 
medzinárodná dohoda o zmene klímy.

Ak nebude dosiahnutá medzinárodná 
dohoda o zmene klímy na obdobie po roku 
2012, členské štáty môžu na plnenie 
svojich povinností vyplývajúcich z článku 
3 použiť záchyty emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme rýchlej prípravy dohody medzi Parlamentom a Radou o „deľbe úsilia“ sa tento 
PDN opiera o návrh vydaný na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice 

2003/87/ES
Maximálne množstvo emisií podľa článku 
3 tohto rozhodnutia sa musí upraviť 
v súlade s množstvom emisných kvót 
skleníkových plynov vydaných podľa 
článku 11 nariadenia 2003/87/ES, ktoré 
vyplývajú zo zmeny zdrojov, na ktoré sa 
smernica vzťahuje na základe konečného 
schválenia Komisiou týkajúceho sa 
národných plánov prideľovania kvót na 
obdobie 2008 až 2012 podľa smernice 
2003/87/ES.
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Komisia uverejní údaje vyplývajúce z tejto 
úpravy.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia bude zahŕňať ETS, a nie ho 
len dopĺňať ako doteraz, nebude potrebný žiaden prispôsobovací mechanizmus, ktorý by 
zohľadňoval akékoľvek zvýšenie v rámci ETS, pretože to nebude mať žiaden vplyv na celkové 
hodnoty vnútroštátnych cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Maximálne množstvo emisií podľa článku 
3 tohto rozhodnutia sa musí upraviť 
v súlade s množstvom emisných kvót 
skleníkových plynov vydaných podľa 
článku 11 nariadenia 2003/87/ES, ktoré 
vyplývajú zo zmeny zdrojov, na ktoré sa 
smernica vzťahuje na základe konečného 
schválenia Komisiou týkajúceho sa 
národných plánov prideľovania kvót na 
obdobie 2008 až 2012 podľa smernice 
2003/87/ES.

Maximálne množstvo emisií podľa článku 
3 sa musí upraviť v súlade s:

a) množstvom emisných kvót skleníkových 
plynov vydaných podľa článku 11 
nariadenia 2003/87/ES, ktoré vyplývajú zo 
zmeny zdrojov, na ktoré sa smernica 
vzťahuje na základe konečného schválenia 
Komisiou týkajúceho sa národných plánov 
prideľovania kvót na obdobie 2008 až 2012 
podľa smernice 2003/87/ES.

b) vylúčením malých zariadení s 
nominálnym tepelným príkonom do 25 
MW, ktorých emisie vykázané 
príslušnému orgánu predstavujú menej 
než 25 000 ton oxidu uhličitého podľa 
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článku 27 smernice 2003/87/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Avril Doyle

Návrh rozhodnutia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Podpora opatrení Spoločenstva pri plnení 

záväzkov členských štátov
1. V prípade, že by plánované politiky a 
opatrenia Spoločenstva mohli mať 
významný dosah, či už pozitívny alebo 
negatívny, na dosahovanie záväzkov 
členských štátov zameraných na zníženie 
emisií skleníkových plynov, hodnotenie 
vplyvu každého návrhu zahŕňa 
kvantifikáciu vplyvu emisií skleníkových 
plynov vo vzťahu ku každému členskému 
štátu a pre celé Spoločenstvo ako také. 
2. Do 31. decembra 2010 a každé tri roky 
po tomto dátume načrtne Komisia správu 
o pozitívnych a negatívnych vplyvoch, 
ktoré majú politiky a opatrenia 
Spoločenstva na úsilie na každého 
členského štátu a na celé Spoločenstvo pri 
obmedzovaní emisií skleníkových plynov v 
súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 6 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Pre členské štáty budú vyvažovacie opatrenia Spoločenstva rozhodujúce pri plnení ich 
povinností vo väčšine odvetví mimo ETS (napr. výkonnostné normy pre dopravu a dopravné 
prostriedky, výkonnostné normy pre budovy a zariadenia, poľnohospodárstvo).   Vplyv 
navrhovaných politík a opatrení Spoločenstva by sa mal hodnotiť na úrovni tvorby politiky a 
mal by byť predmetom pravidelného skúmania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Na základe skúseností z uplatňovania tejto 
smernice a pokroku dosiahnutého pri 
monitorovaní emisií skleníkových plynov 
a v súvislosti s vývojom na medzinárodnej 
úrovni vypracuje Komisia komplexnú 
hodnotiacu správu o uplatňovaní tejto 
smernice.
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2015 
spolu s prípadnými návrhmi. Správa musí 
byť pripravená a predložená spolu so 
správou o uplatňovaní smernice 
2003/87/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je pridružený návrh smernice o ETS. Balík opatrení v oblasti klímy a energetiky je veľmi 
komplikovaným a sofistikovaným nástrojom politiky, ktorého činnosť by mala byť podrobne 
preskúmaná v roku 2015. Ten proces by sa mal týkať paralelne ETS odvetví a odvetví mimo 
ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Satu Hassi

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri odkazoch na tento odsek sa uplatňujú 
články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenie jeho článku 8.

2. Kde je uvedená zmienka o tomto 
odseku, platia články 5a ods. 1 až 4 
a článok 7 nariadenia 1999/468/ES so 
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zreteľom na ustanovenia článku 8.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie ustanovenia so štandardným spôsobom odkazovania na nový regulačný postup s 
kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Johannes Lebech

Návrh rozhodnutia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje hodnotiacu správu o 
vykonávaní tohto rozhodnutia. Komisia 
predloží túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. októbra 2016
spolu s priloženými prípadnými návrhmi.

Komisia vypracuje hodnotiace správy o 
vykonávaní tohto rozhodnutia. Komisia 
predloží prvú správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. októbra 2015
spolu s priloženými prípadnými návrhmi. 
Takéto správy budú následne každý druhý 
rok do 31. októbra predkladané 
Európskemu parlamentu a Rade. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Roberto Musacchio

Návrh rozhodnutia
Príloha

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala aktualizovať prílohu novými údajmi v súlade s otázkami upravenými v 
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článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Péter Olajos

Návrh rozhodnutia
Príloha

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa má v Kodani dospieť k uspokojujúcej medzinárodnej dohode, mali by sme zaviazať 
všetky krajiny k zníženiu alebo aspoň k udržaniu rovnakej úrovne emisií do roku 2020 aj v 
odvetviach nespadajúcich do ETS. Preto je neprípustné, aby mali niektoré členské štáty 
možnosť svoje emisie zvyšovať. Aby sme tomu zabránili, musíme požiadať Európsku komisiu, 
aby prerátala údaje v tejto prílohe a vypracovala novú prílohu, podľa ktorej nebude môcť 
nikto zvyšovať svoje emisie v odvetviach mimo ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia
Príloha

Text predložený Komisiou

Emisné limity skleníkových 
plynov členských štátov do 

roku 2020 v porovnaní 
s úrovňami emisií 

skleníkových plynov v roku 
2005 zo zdrojov, na ktoré sa 

nevzťahuje smernica 
2003/87/ES

Emisie skleníkových plynov 
členských štátov v roku 2020 

vyplývajúce z vykonávania článku 3

(v miliónoch ton ekvivalentu CO2)

Belgicko -15% 70954356

Bulharsko 20% 35161279
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Česká republika 9% 68739717

Dánsko -20% 29868050

Nemecko -14% 438917769

Estónsko 11% 8886125

Írsko -20% 37916451

Grécko -4% 64052250

Španielsko -10% 219018864

Francúzsko -14% 354448112

Taliansko -13% 305319498

Cyprus -5% 4633210

Lotyšsko 17% 9386920

Litva 15% 18429024

Luxembursko -20% 8522041

Maďarsko 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Holandsko -16% 107302767

Rakúsko -16% 49842602

Poľsko 14% 216592037

Portugalsko 1% 48417146

Rumunsko 19% 98477458

Slovinsko 4% 12135860

Slovensko 13% 23553300

Fínsko -16% 29742510

Švédsko -17% 37266379

Spojené -16% 310387829
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kráľovstvo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Member State greenhouse 
gas emission limits by 2020 

compared to the Kyoto 
Protocol greenhouse gas 

emission targets

Emisie skleníkových plynov 
členských štátov v roku 2020 

vyplývajúce z vykonávania článku 3

(v miliónoch ton ekvivalentu CO2)

Belgicko -18%                    110.535

Bulharsko -18%                  100.043

Česká republika -18%                  146.541

Dánsko -18%                    45.402

Nemecko -18%                   798.368

Estónsko -18%                    32.155

Írsko -18%                   51.526

Grécko -18%                   109.662

Španielsko -18%                  273.256

Francúzsko -18%                  462.419 

Taliansko -18%                  396.270

Cyprus -18%                  

Lotyšsko -18%                   19.546

Litva -18%                  37.278

Luxembursko -18%                   7.774

Maďarsko -18%                  88.948

Malta -18%                     

Holandsko -18%                   164.207
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Rakúsko -18%                   56.394

Poľsko -18%                  434.302 

Portugalsko -18%                   62.638

Rumunsko -18%                  213.093

Slovinsko -18%                  15.355

Slovensko -18%                  54.355 

Fínsko -18%                   58.223

Švédsko -18%                  61.531 

Spojené 
kráľovstvo

-18%
                559.581

Or. en

Odôvodnenie

V záujme splnenia cieľa EÚ na rok 2020 v oblasti zníženia emisií by sa od každého členského 
štátu požadovalo spoločné zníženie o 18 % vo vzťahu k jeho cieľu vyplývajúceho z Kjótskeho 
protokolu.  Cyprus a Malta nie sú uvedené medzi krajinami v prílohe I a nemajú stanovené 
ciele v súlade s Kjótskym protokolom. O ich hodnotách emisií by sa malo preto rokovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Urszula Krupa

Návrh rozhodnutia
Príloha – riadok 20 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľsko   14%   216592037 Poľsko 20%  52
 227991617

Or. en

Odôvodnenie

Poľsko príkladne plní všetky svoje záväzky týkajúce sa cieľa zníženia emisií CO2.
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Zároveň sú však jeho energetika a priemysel takmer 100 %   závislé od uhlia.

Stanovený cieľ (14 %) presahuje možnosti krajiny a je pravdepodobné, že spomalí jej 
hospodársky rast  a podlomí úsilie, ktoré Poľsko doteraz vyvinulo.

Limit vo výške 20 %, ktorý sa stanovuje v tomto PDN, je absolútnym minimom na to, aby 
poľská ekonomika mohla naďalej pokračovať na svojej ceste smerom k trvalo udržateľnému 
rozvoju a dokázala sa prispôsobiť novým ustanoveniam. 
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