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USNESENÍ
výboru pro životní prostředí
z 17. schůze dne 14. května2008
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
212/2006 Sb. (tisk 433)
_____________________________________________________________________________
Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Mgr. Aleše Kutáka, zpravodajské
zprávě posl. Jana Látky a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.

doporučuje

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila,

II.

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. vložit nový bod 1, který zní:
„1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: „d) podmínky hospodaření
s jednotkami přiděleného množství,“.
dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).“,


následující body se přečíslují,

2. k dosavadním bodům 2, 3 a 4
za slova „§ 2“ se vkládají slova „odst. 1“,
3. k dosavadnímu bodu 5 - § 2 odst. 1
 slova „písmena o) a p)“ se nahrazují slovy „písmena o), p) a r)“,
 doplňuje se písmeno r), které zní: „r) jednotkou přiděleného množství – majetková
hodnota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského
protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO2.“,
4. k dosavadnímu bodu 6 - § 6 odst 2 písm. d)
slovo „provozovatele“ se nahrazuje slovy „provozovatele zařízení“,

5. za dosavadní bod 7 se vkládá nový bod, který zní:
„… V nadpisu Hlavy III se doplňují slova „A HOSPODAŘENÍ S JEDNOTKAMI
PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ“,


následující body se přečíslují

6. za dosavadní bod 17 se vkládá nový bod, který zní:
„… Za § 12 se vkládá § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou 7a) zní:
„§ 12a
Hospodaření s jednotkami přiděleného množství
(1) Jednotky přiděleného množství jsou majetkem České republiky, se kterým
hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují právní předpisy
upravující hospodaření s majetkem České republiky7a). Správce rejstříku eviduje
jednotky přiděleného množství a nakládání s nimi.
(2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého
závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, může ministerstvo prodat v rámci
mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského
protokolu nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace
podle článku 6 Kjótského protokolu.
(3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství jsou příjmem
Státního fondu životního prostředí. Takto získané prostředky lze použít pouze na
podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.
-----------------------7a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“,


následující body se přečíslují,

7. k dosavadním bodům 28 a 29
dosavadní body 28 a 29 se spojují pod jeden bod, který zní:
„… V § 19 odst. 7 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují a ve větě druhé
se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „příslušnému správci daně“.“,


následující body se přečíslují,

III.

pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny,

IV.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,
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V.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Ing. Jan LÁTKA v.r.
zpravodaj výboru

Bc. Kateřina KONEČNÁ v.r.
ověřovatelka výboru

RNDr. Libor AMBROZEK v.r.
předseda výboru
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