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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

 většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v článcích 

105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o EU
***I Postup spolurozhodování (první čtení)

většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

 většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020.
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0017),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0041/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Hospodářského a měnového 
výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro rozvoj venkova (A6-
0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 

(2) Společenství zastává názor, který byl 
naposledy vyjádřen na zasedání Evropské 
rady dne 5. listopadu v Bruselu, že za 
účelem dosažení tohoto cíle by celkový 
nárůst průměrné roční teploty při zemském 
povrchu neměl být vyšší než 2° C ve 
srovnání s úrovní před industrializací, což 
znamená, že celkové emise skleníkových 
plynů by měly být do roku 2050 sníženy 
nejméně na 50 % úrovně roku 1990. 
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K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % v porovnání s úrovní roku 1990.

K dosažení tohoto snížení emisí by měla 
přispět všechna odvětví hospodářství. 
Rozvinuté země by měly nadále určovat 
směr a společně se zavázat, že své emise 
skleníkových plynů sníží do roku 2020 o 
30 % a do roku 2050 o 80 % v porovnání 
s úrovní roku 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES vytvořila systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, který 
zahrnuje některá odvětví hospodářství. Aby 
bylo cíle snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2020 o 20 % oproti úrovni roku 
1990 dosaženo co nejhospodárněji, měla 
by k dosažení tohoto snížení emisí přispět 
všechna odvětví hospodářství. Členské 
státy by nicméně měly provést dodatečné 
politiky a opatření za účelem dalšího 
omezení emisí skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

(5) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES vytvořila systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, který 
zahrnuje některá odvětví hospodářství. Aby 
bylo co nejhospodárněji dosaženo cíle 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020 oproti úrovni roku 1990 o 30 % nebo 
o 20 %, zpozdí-li se všeobecná dohoda na 
období pro období po roce 2012, měla by 
k dosažení tohoto snížení emisí přispět 
všechna odvětví hospodářství včetně 
mezinárodní námořní dopravy. Členské 
státy by nicméně měly provést dodatečné 
politiky a opatření za účelem dalšího 
omezení emisí skleníkových plynů ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že pro dosažení 50% pravděpodobnosti 
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omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Cílové snížení o 30 % 
opakovaně potvrdily hlavy států a toto snížení by mělo být v členských státech výchozím 
bodem pro plánování opatření zaměřených na dosažení cílů EU v oblasti klimatu. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Emise skleníkových plynů z odvětví, 
která nespadají do působnosti směrnice 
2003/87/ES, by měly po roce 2020 nadále 
v každém roce lineárně klesat a do roku 
2050 by mělo dojít ke snížení těchto emisí 
o 80 % ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem by bylo 
vyloučení emisí skleníkových plynů 
z používání fosilních paliv v Evropské 
unii. Komise by měla do roku 2012 
prošetřit přiměřenost uvedeného cíle na 
základě mezinárodních závazků EU 
a posledních vědeckých poznatků v oblasti 
změny klimatu týkajících se citlivosti 
klimatu a oblasti působnosti pro stanovení 
nutného omezení emisí skleníkových 
plynů k odvrácení nebezpečných a 
člověkem způsobených zásahů do 
klimatického systému a v případě potřeby 
by měla předložit návrhy na rozčlenění
cíle mezi členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada v březnu 2007 naznačila, že do roku 2050 jsou v průmyslových zemích nutná 
snížení emisí v řádu 60–80 %. Aby k takovým snížením mohlo dojít, musí mít členské státy 
dlouhodobou politiku ve více odvětvích, např. v oblasti bydlení, užívání půdy a dopravy, 
kterou by se vyhnuly dalším investicím do infrastruktury neslučitelným s cíli v oblasti ochrany 
klimatu. To je také v souladu s návrhem ETS, který rovněž zahrnuje postup snižování po roce 
2020. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 
skleníkových plynů vydaných na snížení, 
kterých bude dosaženo v období let 2008 
až 2012 a která jsou výsledkem projektů, 
jež budou přijaty všemi členskými státy 
během tohoto období. Členské státy by 
také měly být moci používat kredity 
snižování emisí skleníkových plynů na 
snížení, která budou realizována po období 
2008 až 2012 a která jsou výsledkem 
projektů, jež byly zaregistrovány 
a provedeny během období let 2008 až 
2012, a výsledkem typů projektů 
(„kategorie projektu“), jež byly přijaty 
všemi členskými státy během tohoto 
období.

(10) Členské státy by tudíž měly moci 
používat kredity snižování emisí 
skleníkových plynů vydaných na snížení, 
kterých bude dosaženo v období let 2008 
až 2012 a která jsou výsledkem projektů 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a účinnosti na straně poptávky, kromě 
velkých projektů vodních elektráren, jež 
budou přijaty všemi členskými státy během 
tohoto období. Členské státy by také měly 
být moci používat kredity snižování emisí 
skleníkových plynů na snížení, která budou 
realizována po období 2008 až 2012 a která 
jsou výsledkem projektů, jež byly 
zaregistrovány a provedeny během období 
let 2008 až 2012, a výsledkem typů 
projektů v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a účinnosti na straně poptávky 
(„kategorie projektu“), kromě velkých 
projektů vodních elektráren, jež byly 
přijaty všemi členskými státy během tohoto 
období.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích náchylných k únikům uhlíku, 
jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů 
z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat 
finanční pobídky podporující úniky uhlíku.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V nejméně rozvinutých zemích bylo (11) V nejméně rozvinutých zemích bylo 
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provedeno velmi málo projektů v rámci 
mechanismu čistého rozvoje (CDM). 
Společenství podporuje spravedlivé 
rozdělení projektů CDM, a to i 
prostřednictvím Globální aliance pro 
změnu klimatu vytvořené Komisí, je tudíž 
vhodné ujistit o přijatelnosti kreditů 
z projektů, které se začnou uskutečňovat až 
po období 2008 až 2012 v nejméně 
rozvinutých zemích, a které patří mezi 
projekty, jež budou přijaty všemi 
členskými státy Společenství během 
období 2008 až 2012. Tato přijatelnost by 
měla pokračovat buď do roku 2020, nebo 
do přijetí dohody se Společenstvím, pokud 
by se jednalo o dřívější datum.

provedeno velmi málo projektů v rámci 
mechanismu čistého rozvoje (CDM). 
Společenství podporuje spravedlivé 
rozdělení projektů CDM, a to i 
prostřednictvím Globální aliance pro 
změnu klimatu vytvořené Komisí, je tudíž 
vhodné ujistit o přijatelnosti kreditů 
z projektů, které se začnou uskutečňovat až 
po období 2008 až 2012 v nejméně 
rozvinutých zemích, a které patří mezi 
projekty v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a účinnosti na straně poptávky, 
kromě velkých projektů vodních 
elektráren, jež budou přijaty všemi 
členskými státy Společenství během 
období 2008 až 2012. Tato přijatelnost by 
měla pokračovat buď do roku 2020, nebo 
do přijetí dohody se Společenstvím, pokud 
by se jednalo o dřívější datum.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích náchylných k únikům uhlíku, 
jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů 
z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat 
finanční pobídky podporující úniky uhlíku.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem poskytnutí větší flexibility 
a pro podporu udržitelného rozvoje 
v rozvojových zemích by mělo být 
členským státům umožněno používat 
dodatečné kredity z projektů 
prostřednictvím dohod uzavřených 
Společenstvím se třetími zeměmi. Bez 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu, která určuje přidělené množství 
pro rozvinuté země, by projekty 

vypouští se
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společného provádění nemohly po roce 
2012 pokračovat. Kredity snižování emisí 
skleníkových plynů pocházející z těchto 
projektů by však měly být nadále 
prostřednictvím dohod se třetími zeměmi 
uznávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace 
a konkurenceschopnosti se navrhuje 
povolit, aby členské státy až do uzavření 
další mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 3 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. Toto 
množství se rovná třetině úsilí o snížení 
v roce 2020. Členským státům by mělo být 
povoleno převést nevyužitou část tohoto 
množství na jiný členský stát.

(13) Je důležité, aby si členské státy 
zachovaly možnost používat kredity CDM, 
jelikož se tak napomůže zajištění trhu pro 
tyto kredity po roce 2012. Aby byl zajištěn 
tento trh a další snižování emisí 
skleníkových plynů na území EU, aby tak 
bylo podpořeno provádění cílů 
Společenství v oblastech obnovitelné 
energie, energetické bezpečnosti, inovace 
a konkurenceschopnosti se navrhuje 
povolit, aby členské státy až do uzavření 
další mezinárodní dohody o změně klimatu 
ročně použily kredity snižování emisí 
skleníkových plynů z projektů ve třetích 
zemích až do výše 1 % emisí každého 
členského státu, na které se nevztahuje 
směrnice 2003/87/ES v roce 2005. Nežli 
bude této dohody dosaženo, měly by být 
kredity CDM používané pro splnění 
požadavků po roce 2012 sníženy o 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Celkové snížení v období 2005 až 2020 podle scénáře uvažujícího snížení o 20 % v odvětvích 
mimo ETS činí 1 200 Mt. Návrh Komise by znamenal až 700 Mt potenciálních započtení 
v rámci JI/CDM, což činí více než 50 % snížení požadovaného v uvedených odvětvích. Návrh 
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povolit určité další používání takových započtení i bez mezinárodní dohody pro období po 
roce 2012 by bylo možné v omezenější míře podpořit, ale vzhledem k odůvodněným obavám o 
jejich jakost a doplňkovost se navrhuje, aby za každou tunu započtení emisí EU byla 
požadována dvě certifikovaná snížení emisí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Společenství by mělo významně 
přispět ke snížení 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). 
Tento přínos ke snižování emisí 
skleníkových plynů ve smluvních stranách 
neuvedených v příloze I by měl vycházet z 
celosvětového postupu v oblasti emisí, 
který by měl pravděpodobně dosáhnout 
cíle spočívajícího v omezení změny 
klimatu na nárůst o 2 °C oproti úrovni 
před industrializací, a měl by být 
podmíněn všeobecnou mezinárodní 
dohodou pro období po roce 2012. Tento 
závazek Společenství ke snižování emisí 
skleníkových plynů v zemích mimo EU by 
se měl rozdělit mezi členské státy podle 
výše jejich HDP na obyvatele. Členské 
státy by měly na dosažení svých závazků 
ke snižování emisí skleníkových plynů 
v zemích mimo EU věnovat přiměřené 
zdroje, mimo jiné pomocí vyhrazení 
podstatné části výnosů z dražeb povolenek 
podle směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že omezení globálního oteplování na nárůst 
menší než 2 o C vyžaduje i značný odklon od běžného stavu v rozvojových zemích. Průmyslové 
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země mají vedle svých povinných vnitrostátních snížení také povinnost přispívat 
k požadovanému omezení emisí v rozvojových zemích, bude-li dosaženo všeobecné 
mezinárodní dohody. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Pokrok v provádění závazků podle 
této směrnice by měl být každoročně 
vyhodnocen na základě zpráv podaných 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 
2004 o mechanismu monitorování emisí 
skleníkových plynů ve Společenství 
a provádění Kjótského protokolu. Tyto 
zprávy by měly obsahovat prognózy 
snížení emisí skleníkových plynů 
v důsledku plánovaných opatření ve všech 
hlavních odvětvích pro dosažení cílů 
v oblasti snižování emisí v roce 2050.
Každé dva roky by mělo být provedeno 
posouzení plánovaného pokroku 
a komplexní vyhodnocení provádění tohoto 
rozhodnutí by mělo být vykonáno v roce 
2016. V rámci dvouletého posuzování by 
Komise měla posoudit pokrok dosažený 
při zajišťování toho, aby jednotlivé 
politiky Společenství (například v oblasti 
zemědělství, požadavků na výrobky, 
strukturálních politik, výzkumu) 
přispívaly k úsilí o snižování emisí 
skleníkových plynů, a předložit o tomto 
posouzení zprávu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity 
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. Množství kreditů z projektů 
snížení emisí skleníkových plynů ve 
třetích zemích, jež každý členský stát může 
využívat, by mělo být zvýšeno až o 
polovinu dodatečného úsilí o snížení ze 
zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES.

(17) Na základě uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu Společenstvím by 
mezní hodnoty emisí členských států měly 
být přizpůsobeny, aby bylo dosaženo 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů stanoveného v uvedené 
dohodě při zohlednění vzájemné solidarity 
mezi členskými státy a potřeby 
udržitelného hospodářského růstu na území 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že pro dosažení 50 % pravděpodobnosti 
omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Kromě toho je nutný i 
značný odklon od běžného stavu v rozvojových zemích. Průmyslové země mají vedle svých 
povinných vnitrostátních cílových snížení také povinnost přispívat k požadovanému omezení 
emisí v rozvojových zemích, nikoli formou započtení proti svým vnitrostátním cílům. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby byla zaručena jeho účinnost, 
mělo by toto rozhodnutí stanovit 
mechanismus, který členským státům, 
které překročí svou roční cílovou hodnotu 
emisí skleníkových plynů, ukládal sankci 
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ve výši rovné sankci pro zařízení podle 
směrnice 2003/87/ES a odpočet 
odpovídajícího ekvivalentu CO2 
z následné dražby povolenek podle 
uvedené směrnice. Veškeré výnosy 
z těchto sankcí by měly plynout do fondu 
Společenství věnovaného na financování 
opatření pro zmírnění změny klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení celkového cíle EU je důležité, aby členské státy rozhodnutí dodržovaly. Je nutný 
účinný mechanismus zajišťující dodržování předpisů v souladu s mechanismem platným pro 
zařízení v rámci ETS.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení 
příspěvku členských států ke splnění 
závazku Společenství snížit emise 
skleníkových plynů od roku 2013, pokud 
jde o emise skleníkových plynů ze zdrojů, 
na které se nevztahuje směrnice 
2003/87/ES, a o jeho vyhodnocování. 
Emise z mezinárodní námořní dopravy 
jsou do oblasti působnosti rozhodnutí 
zahrnuty, pokud dosud nebyly zařazeny do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
nebo jiného právního nástroje 
Společenství pro snižování emisí 
skleníkových plynů z mezinárodní 
námořní dopravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Společenství omezí do roku 2020 své 
emise skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
o množství odpovídající jedné třetině 
celkového cíle Společenství spočívajícího 
ve snížení emisí skleníkových plynů o 
30 % do roku 2020 oproti úrovni v roce 
1990.*
_________
* Odpovídající mezní hodnoty snížení 
emisí skleníkových plynů a množství 
v tunách ekvivalentu CO2 na členský stát 
vypočte Komise.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že pro dosažení 50% pravděpodobnosti 
omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Cílové snížení o 30 % 
opakovaně potvrdily hlavy států a toto snížení by mělo být v členských státech výchozím 
bodem pro plánování opatření zaměřených na dosažení cílů EU v oblasti klimatu. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát omezí do roku 2020 
své emise skleníkových plynů ze zdrojů, na 
které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES, 
nejméně o procentní podíl stanovený pro 
daný členský stát v příloze -1 tohoto 
rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.*
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rozhodnutí s ohledem na jeho emise v roce 
2005.

_______
* Odpovídající mezní hodnoty snížení emisí 
skleníkových plynů a množství v tunách 
ekvivalentu CO2 na členský stát vypočte Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze.

S výhradou odstavce 3 a článku 4 omezí 
každý členský stát každoročně lineárně 
uvedené emise skleníkových plynů, aby 
zajistil, že uvedené emise v roce 2020 
nepřesáhnou maximální úroveň pro tento 
členský stát, jak je uvedeno v příloze -1.*
_______
* Odpovídající mezní hodnoty snížení emisí 
skleníkových plynů a množství v tunách 
ekvivalentu CO2 na členský stát vypočte Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se emise členského 
státu nacházejí pod mezní hodnotou 
uvedenou v odstavci 2, může členský stát 

3. Během období let 2013 až 2019 může 
každý členský stát převést z následujícího 
roku množství rovnající se 2 % emisí 
skleníkových plynů tohoto členského státu 
v odstavci 2. Pokud se vnitrostátní emise 
členského státu nacházejí pod mezní 
hodnotou uvedenou v odstavci 2, může 
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převést svůj přebytek snížení emisí do 
následujícího roku.

členský stát převést rozdíl mezi svými 
vnitrostátními emisemi a touto mezní 
hodnotou do následujícího roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že se mezinárodní dohoda o 
změně klimatu zpozdí, budou emise 
skleníkových plynů každoročně lineárně 
klesat na nejvyšší úrovně stanovené 
v příloze tohoto rozhodnutí a odpovídající 
jedné třetině celkového snižování emisí 
skleníkových plynů Společenství o 20 % 
oproti úrovni v roce 1990.

Or. en

Odůvodnění

Cíl spočívající ve snížení o 30 %, který je v souladu s pokynem IPCC, je brán jako výchozí 
bod tohoto rozhodnutí a snížení o 20 % je ponecháno jako nouzová možnost pro případ, že se 
mezinárodní dohoda zpozdí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud do roku 2014 nebudou emise 
skleníkových plynů z mezinárodní 
námořní dopravy zařazeny do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES nebo 
jiného právního nástroje Společenství pro 
snižování uvedených emisí a jejich 
začlenění do závazků Společenství ke 
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snížení emisí, přijme Komise opatření, 
která určí vnitrostátní závazky ke snížení 
uvedených emisí do roku 2015. 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

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Úrovně emisí pro období 2020 do 2050.

Emise skleníkových plynů Společenství 
z odvětví, která nespadají do působnosti 
směrnice 2003/87/ES, budou po roce 2020 
nadále v každém roce lineárně klesat a do 
roku 2050 dojde ke snížení těchto emisí o 
80 % ve srovnání s úrovní roku 1990, 
přičemž konečným cílem je vyloučení 
emisí skleníkových plynů z používání 
fosilních paliv v Evropské unii. Komise do 
roku 2012 prošetří, zda je vhodné 
rozlišovat cíl snižování emisí Společenství 
pro jednotlivé členské státy na další 
období, jinak členské státy zajistí roční 
snížení svých emisí podle tohoto 
rozhodnutí podle jednotného koeficientu 
snížení. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada v březnu 2007 naznačila, že do roku 2050 jsou v průmyslových zemích nutná 
snížení emisí v řádu 60–80 %. Aby k takovým snížením mohlo dojít, musí mít členské státy 
dlouhodobou politiku ve více odvětvích, např. v oblasti bydlení, užívání půdy a dopravy, 
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kterou by se vyhnuly dalším investicím do infrastruktury neslučitelným s cíli v oblasti ochrany 
klimatu. To je také v souladu s návrhem ETS, který rovněž zahrnuje postup snižování po roce 
2020. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – 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 
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

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích náchylných k únikům uhlíku, 
jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů 
z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat 
finanční pobídky podporující úniky uhlíku.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – 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 byl přijatému 
všemi členskými státy podle směrnice 
2003/87/ES během období 2008 až 2012, 
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kromě CER z velkých projektů vodních 
elektráren.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích náchylných k únikům uhlíku, 
jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů 
z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat 
finanční pobídky podporující úniky uhlíku.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – 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 
bylo dřívější.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit započtení v průmyslových odvětvích náchylných k únikům uhlíku, 
jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů 
z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto odvětvích by mohlo v podstatě znamenat 
finanční pobídky podporující úniky uhlíku.
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Pozměňovací návrh 23

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. Nežli bude dosaženo mezinárodní 
dohody, budou CER používaná pro 
provádění povinností podle článku 3
snížena o 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné studie naznačují značné obavy ohledně integrity a doplňkovosti snížení emisí 
CDM/JI. V případě, že započtení nebudou doplňková a „skutečná“, bude mít jejich využití 
pro zajištění shody namísto vnitrostátních snížení emisí v konečném důsledku na klima 
škodlivý dopad. Do přijetí nové mezinárodní dohody se navrhuje snížení kreditů používaných 
po roce 2012 o 50 %.

Pozměňovací návrh 24

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 CER pouze 
pro své závazky podle článku 4a. Tato 
CER mohou pocházet pouze ze třetích 
zemí, které tuto dohodu ratifikovaly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4

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.

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

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že pro dosažení 50% pravděpodobnosti 
omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Kromě toho je nutný i 
značný odklon od běžného stavu v rozvojových zemích. Průmyslové země mají vedle svých 
povinných vnitrostátních cílových snížení také povinnost přispívat k požadovanému omezení 
emisí v rozvojových zemích, nikoli formou započtení proti svým vnitrostátním cílům.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Závazek Společenství ke snižování emisí 
v zemích mimo EU

1. Po uzavření všeobecné mezinárodní 
dohody o změně klimatu budou 
Společenství a jeho členské státy od 
počátku roku 2013 financovat měřitelná, 
vykazovatelná, ověřitelná a závazná 
snižování emisí skleníkových plynů 
v zemích, které jsou smluvními stranami 
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Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu, ale nejsou 
uvedeny v příloze I úmluvy (smluvní 
strany neuvedené v příloze I).
2. Závazek Společenství ke snižování 
emisí skleníkových plynů v zemích mimo 
EU bude činit 250 milionů tun 
ekvivalentu CO2 v roce 2013 a bude se 
lineárně zvyšovat na 850 milionů tun 
v roce 2020.
3. Komise přijme opatření, kterými rozdělí 
závazek Společenství ke snižování emisí 
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 ke snižování emisí 
skleníkových plynů v zemích mimo EU 
podle odstavce 3 prostřednictvím:
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;
c) nákupu uhlíkových kreditů, například 
kreditů v rámci CDM či jiných 
mechanismů prováděných na základě 
mezinárodní smlouvy o změně klimatu 
podle Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, jak 
stanoví čl. 6 odst. 5.
Projekty, programy nebo politiky 
používané pro splnění požadavků podle 
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odstavce 3 a využívané ve fondu 
Společenství podle článku 5a nezahrnují 
velké projekty vodních a jaderných 
elektráren, musí mít doplňující povahu 
a musí vést k měřitelnému, 
vykazovatelnému a ověřitelnému snížení 
emisí.
Uhlíkové kredity vzniklé podle písmene b) 
nebo c) se pro účely splnění závazku podle 
odstavce 3 započítávají až po jejich 
převodu na účet pro zrušení.
5. Členské státy zajistí, aby jejich politiky 
pro financování snižování emisí ve 
smluvních stranách neuvedených 
v příloze I zlepšovaly zeměpisné rozšíření.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že omezení globálního oteplování na nárůst 
menší než 2 o C vyžaduje i značný odklon od obvyklého stavu v rozvojových zemích. 
Průmyslové země mají vedle svých povinných vnitrostátních snížení také povinnost přispívat 
k požadovanému omezení emisí v rozvojových zemích, bude-li dosaženo všeobecné 
mezinárodní dohody.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy ve výročních zprávách 
podaných podle článku 3 rozhodnutí 
280/2004/ES vykáží své roční emise, které 
jsou výsledkem provádění článku 3, 
používaní a zeměpisné rozšíření kreditů 
v souladu s článkem 4 a provádění 
a zeměpisné rozšíření snižování emisí 
skleníkových plynů v zemích mimo EU 
podle článku 4a.

Tyto zprávy budou obsahovat prognózy 
snížení emisí pro opatření plánovaná ve 
všech hlavních odvětvích pro dosažení 
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cílů v oblasti snižování emisí v letech 2020 
a 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise posoudí dopad odvětvových politik 
EU na emise skleníkových plynů 
Společenství a potenciál pro snižování 
emisí související s uvedenými politikami. 
Komise rovněž dle potřeby předloží 
návrhy, které zajistí, aby tyto politiky 
vhodně přispívaly k dosahování cílů 
v oblasti snižování emisí v letech 2020 
a 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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. Sankce za nadměrné emise 
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budou placeny do fondu Společenství 
věnovaného na financování opatření pro 
zmírnění změny klimatu.
2. Komise přijme opatření pro zřízení 
fondu Společenství podle odstavce 1. 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.
3. Kromě opatření podle odstavce 1 bude 
celkové množství, o které bude přesažena 
mezní hodnota v tunách oxidu uhličitého, 
odečteno od následného množství 
povolenek dražených členskými státy 
podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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, pokud tento 
závazek činí více než cíl Společenství 
spočívající ve snížení emisí skleníkových 
plynů o 30 % do roku 2020 oproti roku 
1990, 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31

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 -I 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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.

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

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 předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy, které stanoví
členským státům možnost použití 
dodatečných typů kreditů z projektů nebo 
případně použití jiného mechanismu 
vytvořeného podle mezinárodní dohody 
pro účely plnění povinností podle článku 
4a. 

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

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 
JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ 

PODLE ČLÁNKU 3

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 
JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ 
PODLE ČLÁNKU 3 v případě zpoždění 

mezinárodní dohody

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že pro dosažení 50% pravděpodobnosti 
omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Cílové snížení o 30 % 
opakovaně potvrdily hlavy států a toto snížení by mělo být v členských státech výchozím 
bodem pro plánování opatření zaměřených na dosažení cílů EU v oblasti klimatu. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kontext

V březnu 2007 Evropská rada schválila cíle Evropské unie v oblasti klimatu. V rámci 
mezinárodní dohody by se EU zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 
o 30 % v porovnání s úrovní roku 1990. I bez mezinárodní dohody by EU nezávisle dosáhla 
snížení přinejmenším o 20 %. Tento návrh je součástí tzv. klimatického balíčku EU, který 
Komise předložila k provádění uvedených rozhodnutí. Systém EU pro obchodování 
s emisemi skleníkových plynů zahrnuje zhruba polovinu emisí EU v období let 2013 až 2020. 
Návrh rozhodnutí o sdílení úsilí zahrnuje ostatní odvětví (například dopravu, stavebnictví, 
služby, menší průmyslová zařízení, zemědělství a odpady) a společně se systémem tvoří limit 
emisí EU. 

Cíl v oblasti snížení

Tento návrh Komise vychází z cíle spočívajícího v celkovém snížení emisí skleníkových 
plynů o 20 % do roku 2020, který bude zpřísněn na 30 % po dokončení mezinárodní dohody 
o klimatu pro období po roce 2012. 

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC však dochází k závěru, že pro dosažení 50% pravděpodobnosti 
omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 o C oproti úrovni před industrializací 
musí průmyslové země snížit své emise o 25–40 % oproti roku 1990. Toto rozmezí 
průmyslové země kromě USA výslovně uznaly na konferenci OSN o klimatu na Bali 
v prosinci 2007. Cílové snížení o 20 % je značně nižší než nezbytná požadovaná úroveň. 
Kromě toho Evropský parlament žádal (např. dne 26. 10. 2006), aby vnitřní politiky EU 
vycházely z cíle snížení o 30 %. 

Proto zpravodaj navrhuje, aby cíl spočívající ve snížení o 30 %, který je v souladu s pokynem 
IPCC, byl brán jako výchozí bod tohoto rozhodnutí a snížení o 20 % bylo ponecháno jako 
nouzová možnost pro případ, že se mezinárodní dohoda zpozdí. To by směrovalo plánování 
a prováděcí opatření v členských státech EU od počátku k cílovému snížení o 30 %. Nebylo 
by obtížné tento cíl později snížit, pokud by dohoda o klimatu pro období po roce 2012 nebyla 
uzavřena včas. Pokud se však členské státy připraví a naplánují opatření pro celkové snížení o 
pouhých 20 %, bude mnohem obtížnější tato opatření později zpřísnit. 

Používání mechanismu čistého rozvoje / společného provádění 

Návrh Komise umožňuje poměrně štědrou úroveň započtení vnitrostátních emisí s využitím 
snížení emisí mimo EU, 3 % emisí z odvětví nezahrnutých v ETS v roce 2005 i v případě 
scénáře „bez mezinárodní dohody“ s cílovým snížením o 20 %.

Celkové snížení v období 2005 až 2020 podle scénáře předpokládajícího snížení o 20 % 
v odvětvích mimo ETS činí 1 200 Mt. Návrh Komise by znamenal až 700 Mt potenciálních 
započtení v rámci JI/CDM, což činí více než 50 % snížení požadovaného v uvedených 
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odvětvích. 

Takto velké použití kreditů JI/CDM není v souladu s plánem snížení, které čtvrtá hodnotící 
zpráva IPCC uvádí jako nutné k tomu, aby průmyslové země zůstaly v rámci cíle nárůstu 
teploty o dva stupně. Je požadováno snížení o 25–40 % v porovnání s úrovní roku 1990. To 
bylo potvrzeno na semináři (3. června 2008) o úloze CDM v klimatickém balíčku, který 
zpravodaj uspořádal. Jedním z hlavních závěrů bylo to, že průmyslové země by měly snížit 
své emise skleníkových plynů o 25–40 % oproti úrovni roku 1990 a současně by rozvinuté 
země měly omezit své emise o 15–30 % oproti běžnému stavu. Započítávání emisí 
v průmyslových zemích pomocí kreditů CDM by znamenalo, že rozvojové země by musely 
vedle snížení z projektů CDM dosáhnout dalšího snížení o 15–30 %. 

Velké využití JI/CDM dále brání EU ve využití výhod snížení používání fosilních paliv, které 
vede k vyšší energetické bezpečnosti a kvalitě ovzduší. 
Dosažení nižších emisí v rámci EU je daleko silnější pobídkou pro inovace.
Hodnota těchto vedlejších výhod roste s růstem ceny ropy. Analýza Komise, která uváděla 
úspory 50 miliard EUR na našem účtu energie z fosilních paliv v roce 2020, vycházela z ceny 
60 USD za barel, zatímco ve skutečnosti jsme již překročili 120 USD za barel a prognózy 
v příštích letech naznačují dokonce cenu 200 USD za barel. 

V zájmu souladu s pokynem IPCC a zajištění silné pobídky pro inovace zpravodaj navrhuje 
snížit úrovně započtení ze 3 % na 1 % podle emisí roku 2005 v odvětví nezahrnutém do ETS. 

Existuje několik posledních studií, které naznačily značné obavy ohledně integrity 
a doplňkovosti snížení emisí CDM/JI. V případě, že započtení nebudou doplňková 
a „skutečná“, bude mít jejich využití pro zajištění shody namísto vnitrostátních snížení emisí 
v konečném důsledku na klima škodlivý dopad. 

Do přijetí nové mezinárodní dohody zpravodaj navrhuje, aby byly tyto kredity používané po 
roce 2012 sníženy o 50 %. Po dokončení mezinárodní dohody o klimatu pro období po roce 
2012 se navrhuje další závazek ke snížení emisí mimo EU, který by nahradil započtení 
CDM/JI jako nástroj financování ke zmírňování situace v rozvojových zemích.

Kromě toho se zpravodaj domnívá, že by bylo nedůsledné povolit započtení v průmyslových 
odvětvích náchylných k únikům uhlíku, jsou-li na ochranu stejných odvětví plánována 
zvláštní opatření v rámci ETS. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje 
v těchto odvětvích by v podstatě znamenalo finanční pobídky podporující úniky uhlíku. 

Z těchto důvodů zpravodaj navrhuje omezit nejen množství, ale i druhy započtení CDM/JI. 
Do dokončení mezinárodní dohody o klimatu pro období po roce 2012 nebudou druhy 
započtení CDM povolené a dostupné po roce 2012 známy, protože tato otázka bude 
předmětem celkových jednání. Zpravodaj navrhuje, aby byly akceptovány pouze projekty 
týkající se energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti na straně poptávky.
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Další povinnost snižovat emise v zemích mimo EU

Zpravodaj navrhuje zvláštní povinnost snižovat emise v zemích mimo EU, která by byla 
účinná po dokončení mezinárodní dohody o klimatu pro období po roce 2012. Čtvrtá 
hodnotící zpráva IPCC uvádí, že omezení globálního oteplování na nárůst menší než 2 oC 
vyžaduje i značný odklon běžného stavu v rozvojových zemích. Zpravodaj je toho názoru, že 
rozvinuté země mají odpovědnost přispět k požadovanému snížení emisí v rozvinutých 
zemích. Spolufinancování investic do ochrany klimatu v rozvojových zemí ze strany zemí 
rozvinutých musí být doplňkem jejich povinných vnitrostátních snížení a nemělo by být 
využíváno k započtení proti jejich vlastním emisím. Proto musí být ihned po dosažení 
mezinárodní dohody zaveden nový závazek pro příspěvek EU k financování snížení emisí 
skleníkových plynů v rozvojových zemích. Tento závazek Společenství ke snižování emisí 
skleníkových plynů v zemích mimo EU by se měl rozdělit mezi členské státy podle výše 
jejich HDP na obyvatele a měl by být závazný.

Rozpětí snížení emisí v zemích mimo EU od 250 Mt ekvivalentu CO2 ročně v roce 2013 až do 
850 Mt ročně v roce 2020 vychází z analýzy ústavů Wuppertal Institute a Ecofys. Ty 
odhadují, že vedle snížení vnitrostátních emisí o 30 % v zemích, které jsou uvedeny v příloze 
I, je nutné další snížení o zhruba 5,7 Gt oproti běžnému stavu v zemích, které jsou smluvními 
stranami neuvedenými v příloze I. Pokud budou polovinu tohoto úsilí financovat země 
uvedené v příloze I a pokud se toto financování rozdělí podle emisí v roce 1990, činí podíl EU 
zhruba 880 Gt ekvivalentu CO2. 

Cesta ke snížení po roce 2020 

Evropská rada v březnu 2007 naznačila, že do roku 2050 jsou nutná snížení emisí v řádu 60–
80 %. Aby k takovým snížením mohlo dojít, musí mít členské státy dlouhodobou politiku ve 
více odvětvích, např. v oblasti bydlení, užívání půdy a dopravy, čímž by se vyhnuly dalším 
investicím do infrastruktury neslučitelným s cíli v oblasti ochrany klimatu. I návrh ETS 
obsahuje cestu snižování po roce 2020. Aby bylo zajištěno, že emise EU budou po roce 2020 
nadále klesat, musí být doplněn postup snižování i po tomto roce, který do roku 2050 sníží 
roční emise téměř o 80 % oproti úrovni roku 1990.

Prosazování

Podle návrhu Komise budou členské státy do roku 2020 každoročně lineárně snižovat své 
emise nezahrnuté do ETS 2020. Mohou si z příštího roku vypůjčit množství rovnající se 2 % 
jejich emisního limitu nebo stejné množství převést do roku následujícího.

K dosažení celkového cíle EU je důležité, aby členské státy své právně závazné emisní limity 
dodržovaly. Dodržování požadavků však lze zajišťovat pouze běžným postupem pro porušení 
předpisů, který je pro tyto účely příliš pomalý a neobratný. 

Proto jsou nezbytné rychlejší sankce. Zpravodaj navrhuje pokuty podobné těm, které již 
existují pro zařízení v rámci ETS. Kromě toho a v souladu s požadavky na zařízení v rámci 
ETS se navrhuje, aby se stejný počet tun odečítal od množství povolenek dražených daným 
členským státem v ETS. Tento režim by se nijak nedotkl celkového limitu EU. 
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Oblast působnosti

Oblast působnosti rozhodnutí o sdílení úsilí by měla zahrnovat všechna odvětví nespadající do 
ETS. Odvětví letectví se stane součástí ETS v blízké budoucnosti. Žádný z návrhů Komise 
nezahrnuje emise z mezinárodní námořní dopravy i před rozsáhlé důkazy o jejich značném 
příspěvku a opakované žádosti Evropského parlamentu o řešení námořních emisí. Zpravodaj 
navrhuje, aby byly emise z mezinárodní námořní dopravy zahrnuty do oblasti působnosti 
rozhodnutí, dokud nebudou začleněny do ETS či jiného právního nástroje Společenství. 
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ANNEX

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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