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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Svět směřuje k nízkouhlíkovému hospodářství a nezvratnosti tohoto vývoje potvrzuje dohoda 

o klimatu přijatá v loňském roce v Paříži. Dohoda stanoví ambiciózní cíle a pro EU je důležité 

splnit své přísliby. Stejně důležité je také to, abychom využili širokých možností souvisejících 

s transformací naší ekonomiky v nízkouhlíkové hospodářství. 

Evropa má více než desetiletou zkušenost se systémem EU pro obchodování s emisemi (EU 

ETS). Systém EU ETS je největší světový obchodní systém stanovující stropy emisí, který 

pokrývá více než 11 000 elektráren a průmyslových zařízení. Díky němu se změna klimatu 

dostala na program v jednacích sálech, když stanovil cenu emisí uhlíku, což napomohlo 

stimulaci investic do nízkouhlíkových technologií. Vlády i soukromý sektor na celém světě 

obhajují trhy s uhlíkem jako nástroj, který může zabezpečit konkurenceschopnost, podpořit 

inovace a zajistit smysluplné omezování emisí. Trhů s uhlíkem využívá nebo bude využívat 

stále více zemí, a zejména také Čína, aby dosáhly svých cílů v oblasti klimatu.  

Evropská komise předložila v červenci 2015 návrh na přezkum směrnice týkající se EU ETS 

tak, aby bylo dosaženo cíle EU, jímž je nejméně 40% snížení domácích emisí skleníkových 

plynů v roce 2030. Navrhovatel tyto navrhované reformy vítá. Je však nezbytné posílit 

některé prvky tak, aby byla zajištěna integrita systému, předvídatelnost pro průmyslová 

odvětví a rovné podmínky mezi jednotlivými společnostmi, odvětvími a členskými státy. 

Také s ohledem na nedávnou přijatou dohodu z Paříže je životně důležité, aby EU ETS nadále 

vedl k odpovídajícímu snižování emisí. Zároveň musí zabránit zbytečným uhlíkovým 

nákladům u nejvýkonnějších průmyslových podniků, které jsou riziku úniku uhlíku skutečně 

vystaveny.  

Zajištění nákladově efektivního snížení emisí 

V souladu se stávající směrnicí platnost ustanovení o úniku uhlíku končí v roce 2020. Pro 

některá průmyslová odvětví však bude nadále nezbytné v bezplatném přidělování emisních 

povolenek dočasně pokračovat, což představuje výjimku z obecného pravidla dražby jako 

hlavní metody přidělování, s cílem bránit riziku úniku uhlíku. Pravidla pro přidělování 

a referenční hodnoty musí být realistické a zároveň poskytovat pobídku pro stálé zlepšování 

postupů. Jsou zapotřebí častější úpravy podle aktuálních údajů o výrobě s cílem zabránit 

nadměrnému přidělování a nebránit při tom výkonným průmyslovým odvětvím v jejich růstu. 

Bezplatné přidělování musí být lépe cíleno na ta odvětví, která jsou nejvíce vystavena riziku 

úniku uhlíku, a musí zajišťovat plnou podporu odvětvím, která ji nejvíce potřebují. Tento 

přístup bude minimalizovat nutnost uplatňovat průřezový opravný koeficient, který by jinak 

mohl neoprávněně a tvrdě znevýhodnit konkurenceschopnost některých průmyslových 

odvětví.  

Provádění průmyslových inovací 



 

PE582.103v04-00 4/51 AD\1109361CS.docx 

CS 

EU ETS může a měl by být účinným nástrojem napomáhajícím zvyšovat úroveň inovačních 

nízkouhlíkových technologií. Navrhovatel vítá návrh Komise na zvýšení objemu fondu 

inovací a rozšíření působnosti na nízkouhlíkovou inovaci v průmyslových odvětvích. 

V současné době však EU ETS dostatečně nepodporuje investice do nízkouhlíkových 

technologií a inovace v rozsahu nezbytném pro dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů 

v oblasti klimatu. Je zapotřebí silnější inovační fond s dalšími 150 miliony povolenek s cílem 

aktivovat soukromé investice do průlomových průmyslových technologií. Vzhledem k tomu, 

že se strop EU ETS snižuje a reformují se ustanovení týkající se úniku uhlíku, přičemž 

konečným cílem je 100% dražení povolenek, je politika na podporu investic do přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství stále důležitější.  

Soudržnost se stále integrovanějším trhem s energií 

Reforma EU ETS by měla, kromě svého dopadu na výrobu energie a obchod s energií, být 

v souladu s cíli energetické unie. Inovační a moderní evropský energetický systém je životně 

důležitý a k tomuto cíli by mělo být směřováno více zdrojů. Je zapotřebí více harmonizovat 

pravidla EU ETS na období po roce 2020 zaměřená na odvětví energetiky nebo na náhradu 

nepřímých nákladů spojených s emisemi uhlíku pro spotřebitele elektřiny, přičemž by se tato 

pravidla měla zaměřit na zavedení rovných podmínek a neměla by narušovat hospodářskou 

soutěž na trhu s elektrickou energií mezi členskými státy. Přechodné bezplatné povolenky pro 

odvětví energetiky v členských státech s nižšími příjmy se musí provádět transparentně 

a zajišťovat ekonomicky životaschopné projekty v souladu dlouhodobými cíli EU v oblasti 

energetiky a klimatu. Měl by se pravidelně provádět celkový přezkum vzájemného působení 

mezi EU ETS a další politikou v oblasti klimatu, kvality ovzduší a energetiky na evropské 

a vnitrostátní úrovni tak, aby se zabránilo překrývání politik a negativní interakci mezi 

různými nástroji.  

Stavět na dohodě z Paříže  

Dosud není podrobně přezkoumáno, jaké účinky bude mít pařížská dohoda o klimatu na EU 

ETS, a nelze ji tudíž plně zohlednit při zahájení fáze 4.  

Zatímco Kjótský protokol pokrýval pouze 12 % celosvětových emisí, od zemí produkujících 

více než 95 % celosvětových emisí se nyní požaduje, aby prováděly vnitrostátní plány 

v oblasti klimatu a aby své ambice každých pět let zvyšovaly. Směrnice EU ETS musí proto 

být v souladu s dohodou z Paříže, a to včetně zavedení zpřísňujícího mechanismu, který 

umožní pravidelně přezkoumávat ustanovení o úniku uhlíku a úroveň ambicí. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/87/ES15 vytvořila systém pro 

obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů v Unii s cílem podpořit 

snižování emisí skleníkových plynů 

způsobem efektivním z hlediska nákladů 

a hospodářsky účinným. 

(1) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/87/ES15 vytvořila systém pro 

obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů v Unii s cílem podpořit 

snižování emisí skleníkových plynů 

způsobem efektivním z hlediska nákladů 

a hospodářsky účinným a zároveň 

zabezpečit mezinárodní 

konkurenceschopnost průmyslu EU 

a zabránit úniku uhlíku a ztrátě investic. 

__________________ __________________ 

15 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 (Úř. věst. L 275, 

25.10.2003, s. 32). 

15 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 (Úř. věst. L 275, 

25.10.2003, s. 32). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Evropská rada se na zasedání 

v říjnu 2014 zavázala snížit do roku 2030 

celkové emise skleníkových plynů Unie 

o nejméně 40 % oproti hodnotám z roku 

1990. K dosažení těchto snížení emisí by 

měla přispívat všechna hospodářská 

odvětví a cíl bude splněn nákladově 

nejúčinnějším způsobem pomocí systému 

obchodování s emisemi Evropské unie (EU 

ETS), který do roku 2030 přinese snížení 

o 43 % oproti hodnotám z roku 2005. To 

bylo potvrzeno v zamýšleném vnitrostátně 

stanoveném závazku Unie a jejích 

členských států ke snížení předloženém 

(2) Evropská rada se na zasedání 

v říjnu 2014 zavázala snížit do roku 2030 

celkové emise skleníkových plynů Unie 

o nejméně 40 % oproti hodnotám z roku 

1990. K dosažení těchto snížení emisí by 

měla přispívat všechna hospodářská 

odvětví a cíl bude splněn nákladově 

nejúčinnějším způsobem pomocí systému 

obchodování s emisemi Evropské unie (EU 

ETS), který do roku 2030 přinese snížení 

o 43 % oproti hodnotám z roku 2005. To 

bylo potvrzeno v zamýšleném vnitrostátně 

stanoveném závazku Unie a jejích 

členských států ke snížení předloženém 
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dne 6. března 2015 sekretariátu Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu16. 

dne 6. března 2015 sekretariátu Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu[1]. Pařížská 

dohoda o změně klimatu (dále jen: 

„dohoda“), která byla schválena na 21. 

konferenci smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu, 

představuje novou úroveň celosvětového 

závazku, který má za cíl udržení nárůstu 

průměrné globální teploty výrazně pod 

hranicí 2 °C oproti hodnotám před 

průmyslovou revolucí, a úsilí o to, aby 

nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C 

oproti hodnotám před průmyslovou 

revolucí. V souladu s touto dohodou jsou 

ke snížení emisí CO2 povinna přispívat 

všechna odvětví. Jsou vítány cíle 

a opatření dohodnuté na mezinárodní 

úrovni, jako například v rámci 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní 

organizace (IMO), pokud dosahují 

náležitého snížení emisí. 

__________________ __________________ 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská rada potvrdila, že dobře 

fungující, reformovaný systém EU ETS 

bude spolu s nástrojem na stabilizaci trhu 

hlavním evropský nástrojem na dosažení 

tohoto cíle, a to s ročním redukčním 

koeficientem 2,2 % počínaje rokem 2021, 

bezplatnými povolenkami, které nebudou 

ukončeny, a stávajícími opatřeními 

pokračujícími po roce 2020, aby se 

předešlo riziku úniku uhlíku v důsledku 

politiky v oblasti klimatu, dokud jiná 

hlavní hospodářství nevynaloží srovnatelné 

úsilí, bez snížení podílu povolenek, které 

(3) Evropská rada potvrdila, že dobře 

fungující, reformovaný a účinnější systém 

EU ETS bude spolu s nástrojem na 

stabilizaci trhu hlavním evropský 

nástrojem na dosažení tohoto cíle, a to 

s ročním redukčním koeficientem 2,2 % 

počínaje rokem 2021, bezplatnými 

povolenkami, které nebudou ukončeny, 

a stávajícími opatřeními pokračujícími po 

roce 2020, aby se předešlo riziku úniku 

uhlíku v důsledku politiky v oblasti 

klimatu, dokud jiná hlavní hospodářství, 

třetí země nebo regiony na nižší než 
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mají být draženy. Dražený podíl by měl být 

v právních předpisech vyjádřen jako 

procento, aby se zlepšila jistota při 

plánování investičních rozhodnutí, zvýšila 

transparentnost a celý systém se 

zjednodušil a byl snadněji pochopitelný. 

celostátní úrovni nevynaloží srovnatelné 

úsilí, bez snížení podílu povolenek, které 

mají být draženy. Dražený podíl by měl být 

v právních předpisech vyjádřen jako 

procento, aby se zlepšila jistota při 

plánování investičních rozhodnutí, zvýšila 

transparentnost a celý systém se 

zjednodušil a byl snadněji pochopitelný. 

Unie jasně vyhlásila svůj záměr zachovat 

EU ETS jako ústřední součást klimatické 

politiky Unie, přičemž jiné země a regiony 

ve světě politiku Unie v oblasti klimatu 

sledují. Přibližně 40 zemí a více než 20 

měst a provincií využívá v roce 2016 

mechanismů stanovování cen uhlíku 

v různé míře, přičemž předpokládají jejich 

větší provádění v budoucnu. Unie vybízí 

další země, aby je následovaly a aby 

vytrvaly ve svém úsilí.  

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Klíčovou prioritou Unie je vytvořit 

odolnou energetickou unii, jež bude svým 

občanům zajišťovat bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově 

dostupnou energii. Aby bylo možné toho 

dosáhnout, je nutné pokračovat 

v ambiciózních opatřeních v oblasti 

klimatu s EU ETS jakožto základem 

evropské politiky v oblasti klimatu 

a pokrokem v jiných aspektech energetické 

unie17. Uskutečňování ambice, o které bylo 

rozhodnuto v rámci do roku 2030, přispívá 

k dosažení smysluplné ceny uhlíku a 

k pokračujícímu podněcování nákladově 

efektivních snížení emisí skleníkových 

plynů. 

(4) Klíčovou prioritou Unie je vytvořit 

odolnou energetickou unii, jež bude svým 

občanům zajišťovat bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově 

dostupnou energii. Aby bylo možné toho 

dosáhnout, je nutné pokračovat 

v ambiciózních opatřeních v oblasti 

klimatu s EU ETS jakožto základem 

evropské politiky v oblasti klimatu 

a pokrokem v jiných aspektech energetické 

unie17 a souběžně zajistit to, aby tyto jiné 

aspekty, jako jsou aspekty týkající se 

energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie, prohlubovaly tyto cíle 

systému ETS Evropské unie 

a nepodrývaly účinnost jejího trhu. 

Uskutečňování ambice, o které bylo 

rozhodnuto v rámci do roku 2030, přispívá 

k dosažení smysluplné ceny uhlíku a 

k pokračujícímu podněcování nákladově 

efektivních snížení emisí skleníkových 
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plynů, s cílem splnit dlouhodobý cíl Unie, 

jímž je snížení emisí skleníkových plynů 

v roce 2050 o 80–95 %. Je 

politováníhodné, že signál o ceně uhlíku 

ve fázi 3 nebyl dostatečně silný, aby 

podnítil investice do nízkouhlíkových 

technologií a procesů. Cena uhlíku, která 

je dostatečně vysoká na to, aby 

podněcovala k investicím do 

dekarbonizace výroby, je klíčová pro 

řádně fungující trh systému EU pro 

obchodování s emisemi. V této souvislosti 

je třeba zdůraznit cíl reindustrializace, 

jímž je 20 % podílu odvětví na HDP Unie 

do roku 2020 a také význam inovací, 

investic do výzkumu a vývoje, 

zaměstnanosti a obnovy dovedností. 

__________________ __________________ 

17 COM(2015)80, kterým se zavádí 

Rámcová strategie k vytvoření odolné 

energetické unie s pomocí progresivní 

politiky v oblasti změny klimatu. 

17 COM(2015)80, kterým se zavádí 

Rámcová strategie k vytvoření odolné 

energetické unie s pomocí progresivní 

politiky v oblasti změny klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Ustanovení čl. 191 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie vyžaduje, aby 

byla politika Unie založena na zásadě, že 

znečišťovatel platí, a směrnice 2003/87/ES 

stanoví na tomto základě postupný přechod 

na plné obchodování s povolenkami. 

Zabránění úniku uhlíku zdůvodňuje 

odložení plného přechodu a důvodem 

k cílenému přidělování bezplatných 

povolenek průmyslu je řešení skutečných 

rizik zvýšení emisí skleníkových plynů ve 

třetích zemích, kde průmysl nepodléhá 

srovnatelným uhlíkovým omezením, dokud 

ostatní hlavní ekonomiky nepřijmou 

srovnatelná politická opatření v oblasti 

klimatu. 

(5) Ustanovení čl. 191 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie vyžaduje, aby 

byla politika Unie založena na zásadě, že 

znečišťovatel platí, a směrnice 2003/87/ES 

stanoví na tomto základě postupný přechod 

na plné obchodování s povolenkami. 

Zabránění riziku úniku uhlíku a ztrátě 

investic zdůvodňuje odložení plného 

přechodu a důvodem k cílenému 

přidělování bezplatných povolenek 

průmyslu je řešení skutečných rizik 

celosvětového zvýšení emisí skleníkových 

plynů a odklonění investic do třetích zemí, 

kde průmysl nepodléhá srovnatelným 

uhlíkovým omezením, dokud ostatní hlavní 

ekonomiky nepřijmou srovnatelná politická 

opatření v oblasti klimatu. Ze studie 
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zadané Komisí v roce 2013 vyplynulo, že 

v letech 2005 až 2012 nedošlo k žádnému 

úniku uhlíku. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Dražba povolenek zůstává obecný 

pravidlem, bezplatné povolenky jsou 

výjimkou. V důsledku toho, a jak potvrdila 

Evropská rada, by se podíl povolenek, 

které mají být draženy, jenž v období 2013 

až 2020 dosahoval 57 %, neměl snížit. 

Posouzení dopadů provedené Komisí18 

uvádí podrobnosti o draženém podílu 

a upřesňuje, že tento 57% podíl tvoří 

povolenky dražené jménem členských 

států, včetně povolenek vyhrazených pro 

nové účastníky na trhu ale nepřidělených, 

povolenek pro modernizaci výroby 

elektřiny v některých členských státech 

a povolenek, které mají být draženy 

později vzhledem ke svému umístěni do 

rezervy tržní stability zřízené rozhodnutím 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/… 19. 

(6) Dražba povolenek zůstává obecným 

pravidlem, bezplatné povolenky jsou 

výjimkou na přechodné období s cílem 

udržet globální konkurenceschopnost 

Evropy. V důsledku toho, a jak potvrdila 

Evropská rada, by se podíl povolenek, 

které mají být draženy, jenž v období 2013 

až 2020 dosahoval 57 %, neměl snížit. Od 

roku 2021 by podíl povolenek, které mají 

být draženy, měl dosahovat 57 % 

s možností jej snížit až o pět procentních 

bodů s cílem zajistit dostatečný objem 

bezplatných povolenek. Posouzení dopadů 

provedené Komisí18 uvádí podrobnosti 

o draženém podílu a upřesňuje, že tento 

57% podíl tvoří povolenky dražené 

jménem členských států, včetně povolenek 

vyhrazených pro nové účastníky na trhu ale 

nepřidělených, povolenek pro modernizaci 

výroby elektřiny v některých členských 

státech a povolenek, které mají být draženy 

později vzhledem ke svému umístěni do 

rezervy tržní stability zřízené rozhodnutím 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/…19 

__________________ __________________ 

18 SEC(2015)XX 18 SEC(2015)XX 

19 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/… ze dne … 

o vytvoření a uplatňování rezervy tržní 

stability pro systém EU pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových 

plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. 

věst. L […], […], s. […]). 

19 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/… ze dne … 

o vytvoření a uplatňování rezervy tržní 

stability pro systém EU pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových 

plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. 

věst. L […], […], s. […]). 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Dokud opatření jiných zemí 

neposkytují průmyslu srovnatelné pobídky 

ke snižování emisí, mělo by za účelem 

zachování environmentálního přínosu 

snižování emisí v Unii pokračovat 

přidělování bezplatných povolenek 

zařízením v odvětvích a pododvětvích se 

skutečným rizikem úniku uhlíku. 

Zkušenosti získané během uplatňování EU 

ETS potvrdily, že odvětví a pododvětví 

jsou vystavena riziku úniku uhlíku v různé 

míře a že bezplatné povolenky zabránily 

úniku uhlíku. Zatímco některá odvětví 

a pododvětví lze považovat za více 

ohrožená únikem uhlíku, jiná jsou schopná 

přenést značný podíl nákladů na povolenky 

na své emise do cen výrobků beze ztráty 

podílu na trhu a nesou pouze zbývající část 

nákladů, takže mají nízké riziko úniku 

uhlíku. Komise by měla určit a rozlišit 

příslušná odvětví na základě jejich 

intenzity obchodu a intenzity emisí, aby 

lépe určila odvětví se skutečným rizikem 

úniku uhlíku. Pokud je dle těchto kritérii 

překročena prahová hodnota stanovená při 

zohlednění příslušné možnosti dotyčných 

odvětví a pododvětví přenést náklady do 

cen výrobků, mělo by odvětví nebo 

pododvětví být považováno za ohrožené 

únikem uhlíku. Ostatní odvětví by měla být 

považována za málo ohrožená nebo bez 

rizika úniku uhlíku. Zohlednění možností 

odvětví a pododvětví kromě výroby 

elektřiny přenést náklady do cen výrobků 

by mělo také snížit neočekávané zisky. 

(7) Dokud opatření jiných zemí 

neposkytují průmyslu srovnatelné pobídky 

ke snižování emisí, mělo by za účelem 

zachování environmentálního přínosu 

snižování emisí v Unii pokračovat 

přidělování bezplatných povolenek 

zařízením v odvětvích a pododvětvích se 

skutečným rizikem úniku uhlíku. 

Přidělování bezplatných povolenek se 

nepovažuje za dotaci, ale jeho cílem by 

měla být prevence rizika úniku uhlíku 

a investic a pobídka a finanční investice 

do nízkouhlíkových technologií a procesů. 
Zkušenosti získané během uplatňování EU 

ETS potvrdily, že odvětví a pododvětví 

jsou vystavena riziku úniku uhlíku v různé 

míře a že bezplatné povolenky zabránily 

úniku uhlíku. Zatímco některá odvětví 

a pododvětví lze považovat za více 

ohrožená únikem uhlíku, jiná jsou schopná 

přenést značný podíl nákladů na povolenky 

na své emise do cen výrobků beze ztráty 

podílu na trhu a nesou pouze zbývající část 

nákladů, takže mají nízké riziko úniku 

uhlíku. Komise by měla určit a rozlišit 

příslušná odvětví na základě jejich 

intenzity obchodu a intenzity emisí, aby 

lépe určila odvětví se skutečným rizikem 

úniku uhlíku. Pokud je dle těchto kritérii 

překročena prahová hodnota stanovená při 

zohlednění příslušné možnosti dotyčných 

odvětví a pododvětví přenést náklady do 

cen výrobků, mělo by odvětví nebo 

pododvětví být považováno za ohrožené 

únikem uhlíku. Ostatní odvětví by měla být 

považována za málo ohrožená nebo bez 

rizika úniku uhlíku. Odvětví a pododvětví, 

která nejsou vystavena riziku úniku 

uhlíku, by neměla mít přístup 

k bezplatným povolenkám. Zohlednění 

možností odvětví a pododvětví kromě 

výroby elektřiny přenést náklady do cen 
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výrobků by mělo také snížit neočekávané 

zisky. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Hodnoty referenčních úrovní pro 

bezplatné povolenky pro zařízení, které 

byly stanoveny na základě údajů z let 

2007–2008, by měly být aktualizovány 

podle zjištěných průměrných zlepšení, aby 

se zohlednil technologický pokrok 

v dotyčných odvětvích a aby se 

přizpůsobily příslušnému období 

udělování. Z důvodů předvídatelnosti by to 

mělo být provedeno použitím faktoru, 

který představuje nejlepší posouzení 

pokroku napříč odvětvími, jenž by pak měl 

zohlednit spolehlivé, objektivní a ověřené 

údaje ze zařízení tak, aby odvětví, jejichž 

míra zlepšování se od tohoto faktoru 

významně liší, měla hodnotu referenční 

úrovně bližší k jejich skutečné míře 

zlepšování. Pokud z údajů v příslušném 

období vyplývá roční rozdíl oproti 

redukčnímu koeficientu vyšší nebo nižší 

o 0,5 % hodnoty z let 2007–2008, příslušná 

hodnota referenční úrovně bude upravena 

o dané procento. K zajištění rovných 

podmínek pro výrobu aromatických látek, 

vodíku a syntetického plynu v rafinériích 

a chemických závodech by hodnoty 

referenčních úrovní pro aromatické látky, 

vodík a syntetický plyn měly být nadále 

sladěny s referenčními úrovněmi rafinérií. 

(8) Aby se zohlednil technologický 

pokrok v dotyčných odvětvích, měly by být 

plně aktualizovány referenční úrovně 

s pomocí údajů za léta 2017 a 2018, které 

zohlední skutečná technologická zlepšení, 
a aby se přizpůsobily příslušnému období 

udělování. Z důvodů předvídatelnosti 

a zajištění trvalé pobídky ke zlepšení 

tohoto procesu by měly být referenční 

úrovně dále aktualizovány použitím 

faktoru, který představuje nejlepší 

posouzení pokroku napříč odvětvími, jenž 

by pak měl zohlednit spolehlivé, objektivní 

a ověřené údaje ze zařízení tak, aby 

odvětví, jejichž míra zlepšování se od 

tohoto faktoru významně liší, měla 

hodnotu referenční úrovně bližší k jejich 

skutečné míře zlepšování. Pokud z údajů 

v příslušném období vyplývá roční rozdíl 

oproti redukčnímu koeficientu vyšší nebo 

nižší o 0,5 % hodnoty z let 2007–2008, 

příslušná hodnota referenční úrovně bude 

upravena o dané procento. Tento procentní 

podíl by se měl uplatnit tam, kde odvětví 

vykazují nižší míru zlepšení než 0,3 %. 
K zajištění rovných podmínek pro výrobu 

aromatických látek, vodíku a syntetického 

plynu v rafinériích a chemických závodech 

by hodnoty referenčních úrovní pro 

aromatické látky, vodík a syntetický plyn 

měly být nadále sladěny s referenčními 

úrovněmi rafinérií. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly v souladu 

s pravidly pro státní podporu poskytnout 

částečnou náhradu vybraným zařízením 

v odvětvích nebo pododvětvích, pro která 

bylo určeno, že jsou vystavena 

významnému riziku úniku uhlíku vzhledem 

k nákladům spojeným s emisemi 

skleníkových plynů promítnutým do cen 

elektřiny. Protokol a doprovázející 

rozhodnutí přijatá konferencí smluvních 

stran v Paříži musí stanovit dynamickou 

mobilizaci prostředků na financování 

opatření v oblasti klimatu, převod 

technologií a budování kapacit pro 

způsobilé strany, zejména ty s nejmenšími 

kapacitami. Výnosy z dražeb by proto měly 

být použity také na akce financování 

opatření v oblasti klimatu ve zranitelných 

třetích zemích, včetně přizpůsobení se 

dopadům změny klimatu. Výnosy z dražeb 

by proto měly být použity také na 

financování opatření v oblasti klimatu ve 

zranitelných třetích zemích, včetně 

přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 

Výše mobilizovaných finančních 

prostředků na opatření v oblasti klimatu 

bude záviset také na úrovni ambicí a na 

kvalitě navrhovaných zamýšlených 

vnitrostátně stanovených příspěvků 

(INDC), následných investičních plánech 

a procesu plánování pro přizpůsobení se 

změně klimatu v jednotlivých zemích. 

Členské státy by měly výnos z dražeb 

využít také na podporování rozvoje 

dovedností a přesměrování pracovních sil 

dotčených přesunem pracovních míst při 

dekarbonizaci ekonomiky. 

(9) Měl by být zaveden harmonizovaný 

mechanismus EU s cílem poskytnout 

náhradu při zohlednění pravidel pro státní 

podporu vybraným zařízením v odvětvích 

nebo pododvětvích, pro která bylo určeno, 

že jsou vystavena významnému riziku 

úniku uhlíku vzhledem k nákladům 

spojeným s emisemi skleníkových plynů 

promítnutým do cen elektřiny. Protokol 

a doprovázející rozhodnutí přijatá 

konferencí smluvních stran v Paříži musí 

stanovit dynamickou mobilizaci prostředků 

na financování opatření v oblasti klimatu, 

převod technologií a budování kapacit pro 

způsobilé strany, zejména ty s nejmenšími 

kapacitami. Výnosy z dražeb by proto měly 

být použity také na akce financování 

opatření v oblasti klimatu ve zranitelných 

třetích zemích, včetně přizpůsobení se 

dopadům změny klimatu. Výnosy z dražeb 

by proto měly být alespoň z 80 % použity 

na akce v oblasti klimatu uvedené v této 

směrnici, včetně financování opatření 

v oblasti klimatu ve zranitelných třetích 

zemích, včetně přizpůsobení se dopadům 

změny klimatu. Výše mobilizovaných 

finančních prostředků na opatření v oblasti 

klimatu bude záviset také na úrovni ambicí 

a na kvalitě navrhovaných zamýšlených 

vnitrostátně stanovených příspěvků 

(INDC), následných investičních plánech 

a procesu plánování pro přizpůsobení se 

změně klimatu v jednotlivých zemích. EU 

by měla zavést Fond pro spravedlivý 

přechod s cílem sdružit výnos z dražeb 

a využít jej také na podporování rozvoje 

dovedností a přesměrování pracovních sil 

dotčených přesunem pracovních míst při 

dekarbonizaci ekonomiky. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Hlavní dlouhodobou pobídkou, 

kterou tato směrnice vytváří pro 

zachycování a ukládání CO2, nové 

technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a průlomové inovace 

v nízkouhlíkových technologiích 

a procesech, je signál o ceně uhlíku, a to, 

že za trvale uložené nebo 

nevyprodukované emise nebudou muset 

být odevzdány povolenky na CO2. 

K doplnění zdrojů již používaných ke 

zrychlení demonstrace komerčních zařízení 

na zachycování a ukládání CO2 

a inovativních technologií využívajících 

obnovitelné zdroje energie by navíc měly 

být použity i povolenky EU ETS jako 

zaručené odměny za zavádění zařízení na 

zachycování a ukládání CO2, nových 

technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a průmyslových inovací 

v nízkouhlíkových technologiích 

a procesech v Unii vedoucích 

k dostatečnému množství uloženého nebo 

nevyprodukovaného CO2, pokud existuje 

dohoda o sdílení znalostí. Většina této 

podpory by měla záviset na ověřeném 

omezení emisí skleníkových plynů, 

přičemž určitá podpora smí být poskytnuta 

při dosažení předem stanovených milníků 

s přihlédnutím k použité technologii. 

Maximální procento nákladů projektu, jež 

mají být podporovány, se může lišit podle 

kategorie projektu. 

(10) Hlavní dlouhodobou pobídkou, 

kterou tato směrnice vytváří pro 

zachycování a ukládání CO2 

a zachycování a využívání CO2, nové 

technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a průlomové inovace 

v udržitelných nízkouhlíkových 

technologiích a procesech, je signál o ceně 

uhlíku, a to, že za trvale nevyprodukované 

emise nebudou muset být odevzdány 

povolenky na CO2. K doplnění zdrojů již 

používaných ke zrychlení demonstrace 

komerčních zařízení na zachycování 

a ukládání CO2 a zachycování a využívání 

CO2 a inovativních technologií 

využívajících obnovitelné zdroje energie 

by navíc měly být použity i povolenky EU 

ETS jako zaručené odměny za zavádění 

zařízení na zachycování a ukládání CO2 

a zachycování a využívání CO2, nových 

technologií v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a průmyslových inovací 

v udržitelných nízkouhlíkových 

technologiích a procesech v Unii 

vedoucích k dostatečnému množství 

uloženého nebo nevyprodukovaného CO2, 

pokud existuje dohoda o sdílení znalostí. 

Většina této podpory by měla záviset na 

ověřeném omezení emisí skleníkových 

plynů, přičemž určitá podpora smí být 

poskytnuta při dosažení předem 

stanovených milníků s přihlédnutím 

k použité technologii. Maximální procento 

nákladů projektu, jež mají být 

podporovány, se může lišit podle kategorie 

projektu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Ze 2 % všech povolenek EU ETS (11) Ze 2 % všech povolenek EU ETS 
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by měl být zřízen Modernizační fond a ty 

by měly být draženy v souladu s pravidly 

a úpravami pro dražby konající se na 

společné dražební platformě stanovenými 

v nařízení (EU) č. 1031/2010. Členské 

státy, které měly v roce 2013 hrubý domácí 

produkt na obyvatele za tržních směnných 

kurzů nižší než 60 % průměru Unie, by 

měly být způsobilé pro financování 

z Modernizačního fondu a odchýlily by se 

až do roku 2030 od zásady plného 

obchodování s povolenkami pro výrobu 

elektřiny využitím možnosti bezplatných 

povolenek za účelem transparentní 

podpory skutečných investic do 

modernizace svých odvětví energetiky 

a vyvarování se narušení vnitřního trhu 

s elektřinou. Pravidla, kterými se řídí 

Modernizační fond, by měla poskytnout 

jednotný, souhrnný a transparentní rámec 

a zajistit tak nejúčinnější možné provádění 

při zohlednění potřeby snadného přístupu 

pro všechny účastníky. Funkce struktury 

řízení a správy by měla být přiměřená 

účelu zajistit vhodné využívání finančních 

prostředků. Tato struktura řízení a správy 

by se měla skládat z investiční rady 

a řídícího výboru a v rozhodovacím 

procesu by mělo být náležitě přihlédnuto 

k odborným znalostem EIB, s výjimkou 

případů, kdy je podpora poskytována 

malým projektům prostřednictvím půjček 

od vnitrostátních bank poskytujících 

podporu nebo prostřednictvím grantů 

z vnitrostátního programu, který má 

stejné cíle jako Modernizační fond. 
Investice financované z fondu by měly 

navrhovat členské státy. Aby se zajistilo, 

že investiční potřeby v členských státech 

s nízkými příjmy budou odpovídajícím 

způsobem zohledněny, budou při 

rozdělování prostředků brány rovným 

dílem v úvahu ověřené emise a kritéria 

HDP. Finanční pomoc z Modernizačního 

fondu by mohla být poskytována různými 

formami. 

by měl být zřízen Modernizační fond a ty 

by měly být draženy v souladu s pravidly 

a úpravami pro dražby konající se na 

společné dražební platformě stanovenými 

v nařízení (EU) č. 1031/2010. Členské 

státy, které měly v roce 2013 hrubý domácí 

produkt na obyvatele za tržních směnných 

kurzů nižší než 60 % průměru Unie, by 

měly být způsobilé pro financování 

z Modernizačního fondu a odchýlily by se 

až do roku 2030 od zásady plného 

obchodování s povolenkami pro výrobu 

elektřiny využitím možnosti bezplatných 

povolenek za účelem transparentní 

podpory skutečných investic do 

modernizace svých odvětví energetiky 

v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 

a energetiky do roku 2030 a 2050 
a vyvarování se narušení vnitřního trhu 

s elektřinou. Pravidla, kterými se řídí 

Modernizační fond, by měla poskytnout 

jednotný, souhrnný a transparentní rámec 

a zajistit tak nejúčinnější možné provádění 

při zohlednění potřeby snadného přístupu 

pro všechny účastníky. Funkce struktury 

řízení a správy by měla být přiměřená 

účelu zajistit vhodné využívání finančních 

prostředků. Struktura řízení a správy by se 

měla skládat z investiční rady a poradního 

orgánu. Investice financované z fondu by 

měly navrhovat členské státy. Aby se 

zajistilo, že investiční potřeby v členských 

státech s nízkými příjmy budou 

odpovídajícím způsobem zohledněny, 

budou při rozdělování prostředků brány 

rovným dílem v úvahu ověřené emise 

a kritéria HDP. Finanční pomoc 

z Modernizačního fondu by mohla být 

poskytována různými formami. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Evropská rada potvrdila, že 

v určitých členských státech by měly být 

zlepšeny úpravy nepovinného přidělování 

bezplatných povolenek za účelem 

modernizace odvětví energetiky, včetně 

transparentnosti. Investice s hodnotou 10 

milionů EUR nebo více by dotyčný 

členský stát měl vybírat prostřednictvím 

konkurenčního nabídkového řízení na 

základě jasných a transparentních pravidel, 

aby se zajistilo, že se bezplatné povolenky 

používají na podporu skutečných investic 

do modernizace odvětví energetiky 

v souladu s cíli energetické unie. Investice 

s hodnotou nižší než 10 milionů EUR by 

také měly být způsobilé pro financování 

z bezplatných povolenek. Dotyčný členský 

stát by měl takové investice zvolit na 

základě jasných a transparentních kritérií. 

Výsledky tohoto výběrového řízení by 

měly podléhat veřejné konzultaci. 

Veřejnost by měla být řádně informována 

ve fázi výběru investičních projektů, jakož 

i o jejich provádění. 

(12) Evropská rada potvrdila, že 

v určitých členských státech by měly být 

zlepšeny úpravy nepovinného přidělování 

bezplatných povolenek za účelem 

modernizace odvětví energetiky, včetně 

transparentnosti. Investice s hodnotou 10 

milionů EUR nebo více by dotyčný 

členský stát měl vybírat prostřednictvím 

konkurenčního nabídkového řízení na 

základě jasných a transparentních pravidel, 

aby se zajistilo, že se bezplatné povolenky 

používají na podporu skutečných investic 

do modernizace odvětví energetiky 

v souladu s cíli energetické unie. Seznam 

vybraných i nevybraných projektů by měl 

být zpřístupněn veřejnosti. Investice 

s hodnotou nižší než 10 milionů EUR by 

také měly být způsobilé pro financování 

z bezplatných povolenek. Dotyčný členský 

stát by měl takové investice zvolit na 

základě jasných a transparentních kritérií 

stanovených v této směrnici. Výsledky 

tohoto výběrového řízení by měly podléhat 

veřejné konzultaci. Veřejnost by měla být 

řádně informována ve fázi výběru 

investičních projektů, jakož i o jejich 

provádění. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Financování EU ETS by mělo být 

soudržné s jinými programy financování 

Unie, včetně evropských strukturálních 

a investičních fondů, aby se zajistila 

účelnost veřejných výdajů. 

(13) Financování EU ETS by mělo být 

soudržné s jinými programy financování 

Unie, včetně programu Horizont 2020, 

Evropského fondu pro strategické 

investice a evropských strukturálních 

a investičních fondů při zohlednění 
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investiční strategie Evropské investiční 

banky v oblasti klimatu, aby se zajistila 

účelnost veřejných výdajů. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Stávající opatření, jež jsou 

zavedena pro malá zařízení, která mají být 

vyňata z EU ETS, umožňují, aby zařízení, 

která jsou vyňata, zůstala vyňata i nadále, 

a členským státům by mělo být umožněno 

aktualizovat svůj seznam vyňatých zařízení 

a těm členským státům, které v současnosti 

tuto možnost nevyužívají, učinit tak na 

začátku každého obchodovacího období. 

(14) Stávající opatření, jež jsou 

zavedena pro malá zařízení, která mají být 

vyňata z EU ETS, umožňují, aby zařízení, 

která jsou vyňata, byla rozšířena s cílem 

snížit zbytečné administrativní náklady, 

a členským státům by mělo být umožněno 

aktualizovat svůj seznam vyňatých zařízení 

a těm členským státům, které v současnosti 

tuto možnost nevyužívají, učinit tak na 

začátku každého obchodovacího období. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Aby se výrazně snížila 

administrativní zátěž, jíž jsou společnosti 

vystaveny, měla by Komise zvážit opatření, 

jako je automatizované předkládání 

a ověřování zpráv o emisích, plně 

využívající potenciál informačních 

a komunikačních technologií; 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)  

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. u a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V čl. 11 odst. 1 se doplňuje druhý 

pododstavec, který zní: 

 „ua) ,malým producentem emisí‘ 

rozumí zařízení, jejichž emise vykázané 

příslušnému orgánu představují méně než 

50 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého, 

a zařízení, kde probíhá spalování a jejichž 

jmenovitý tepelný příkon je nižší než 35 

MW, s výjimkou emisí z biomasy, a to 

každý rok během tří let předcházejících 

oznámení podle čl. 27 odst. 1 písm. a).“ 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  v odstavci 1 se vkládají tři nové 

pododstavce, které zní: 

a)  v odstavci 1 se vkládají čtyři nové 

pododstavce, které zní: 

Od roku 2021 bude podíl povolenek, které 

mají být členskými státy draženy, 57 %. 

„Od roku 2021 bude podíl povolenek, které 

mají být členskými státy draženy, 57 % 

a tento podíl se musí podle čl. 10a odst. 5 

do roku 2030 každé dva roky snížit až 

o dva procentní body. Tyto úpravy budou 

v souladu písm. a) prvního pododstavce 

s čl. 10 odst. 2 provedeny pouze ve formě 

snížení objemu dražených povolenek. 

2 % z celkového množství povolenek mezi 

lety 2021 a 2030 budou dražena za účelem 

zřízení fondu na zlepšení energetické 

účinnosti a modernizaci energetických 

soustav vybraných členských států, jak je 

stanoveno v článku 10d této směrnice 

(„Modernizační fond“). 

2 % z celkového množství povolenek mezi 

lety 2021 a 2030 budou dražena za účelem 

zřízení fondu na zlepšení energetické 

účinnosti a modernizaci energetických 

soustav vybraných členských států, jak je 

stanoveno v článku 10d této směrnice 

(„Modernizační fond“). 

Celkové zbývající množství povolenek, 

které mají být členskými státy draženy, se 

rozdělí v souladu s odstavcem 2. 

Celkové zbývající množství povolenek, 

které mají být členskými státy draženy, se 

rozdělí v souladu s odstavcem 2. 

 300 milionů povolenek převedených do 

rezervy tržní stability by mělo být zrušeno 
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v roce 2021.“ 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b – bod i 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i)  v písmenu a) se údaj „88 %“ 

nahrazuje údajem „90 %“;  

i)  třetí pododstavec se nahrazuje 

tímto: 

2 Celkové množství povolenek, které 

každý členský stát draží, má toto složení: 

„2 Celkové množství povolenek, které 

každý členský stát draží, má toto složení: 

a) 90 % celkového množství 

povolenek, které mají být vydraženy, se 

rozdělí mezi členské státy podílem, který je 

totožný s podílem ověřených emisí podle 

systému Společenství za rok 2005 nebo 

s průměrem za období 2005–2007 

dotyčného členského státu, podle toho, 

která hodnota je vyšší; 

a) 90 % celkového množství 

povolenek, které mají být vydraženy, se 

rozdělí mezi členské státy podílem, který je 

totožný s podílem ověřených emisí podle 

systému Společenství za rok 2005 nebo 

s průměrem za období 2005–2007 

dotyčného členského státu, podle toho, 

která hodnota je vyšší; 

b) 10 % celkového množství 

povolenek, které mají být vydraženy, se 

rozdělí mezi některé členské státy na účely 

solidarity a růstu ve Společenství, čímž se 

zvýší množství povolenek, které tyto 

členské státy draží podle písmene a), 

o procentní podíly uvedené v příloze IIa.“; 

a 

b) 10 % celkového množství 

povolenek, které mají být vydraženy, se 

rozdělí mezi vybrané členské státy na účely 

solidarity a růstu ve Společenství, čímž se 

zvýší množství povolenek, které tyto 

členské státy draží podle písmene a), 

o procentní podíly uvedené v příloze IIa. 

Pokud jde o členské státy způsobilé 

k využívání Modernizačního fondu podle 

článku 10d, jejich podíl povolenek 

upřesněný v příloze IIa bude přenesen do 

jejich podílu v Modernizačním fondu.“ 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b – bod ii 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii)  písmeno b) se nahrazuje tímto: vypouští se 

b) 10% celkového množství 

povolenek, které mají být vydraženy, se 

rozdělí mezi vybrané členské státy na 

účely solidarity a růstu ve Společenství, 

čímž se zvýší množství povolenek, které 

tyto členské státy draží podle písmene a), 

o procentní podíly uvedené v příloze IIa“; 

a 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v odstavci 3 se doplňují nová 

písmena j), k) a l), která znějí:  

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:  

3 Členské státy určí způsob, jakým 

mají být využity výnosy z dražeb 

povolenek. Alespoň 50 % výnosů z dražeb 

povolenek podle odstavce 2 včetně všech 

výnosů z dražeb povolenek uvedených 

v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c), 

anebo ekvivalent těchto výnosů ve finanční 

hodnotě, se použije k jednomu nebo více 

z těchto účelů: 

„3 Členské státy určí způsob, jakým 

mají být využity výnosy z dražeb 

povolenek. Alespoň 80 % výnosů z dražeb 

povolenek podle odstavce 2 včetně všech 

výnosů z dražeb povolenek uvedených 

v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c), 

anebo ekvivalent těchto výnosů ve finanční 

hodnotě, se použije k jednomu nebo více 

z těchto účelů: 

a) na snížení emisí skleníkových 

plynů, včetně příspěvku do Globálního 

fondu pro energetickou účinnost a energii 

z obnovitelných zdrojů a do Fondu pro 

přizpůsobení zřízeného na poznaňské 

konferenci o změně klimatu (COP 14 

a COP/MOP 4), na přizpůsobení dopadům 

změny klimatu a na financování projektů 

výzkumu a vývoje a demonstračních 

projektů týkajících se snižování emisí 

a přizpůsobení změně klimatu, včetně 

účasti na iniciativách v rámci Evropského 

strategického plánu pro energetické 

technologie a evropských technologických 

a) na snížení emisí skleníkových 

plynů, včetně příspěvku do Globálního 

fondu pro energetickou účinnost a energii 

z obnovitelných zdrojů, do Fondu pro 

přizpůsobení zřízeného na poznaňské 

konferenci o změně klimatu (COP 14 

a COP/MOP 4) a do Zeleného 

klimatického fondu, na přizpůsobení 

dopadům změny klimatu a na financování 

projektů výzkumu a vývoje 

a demonstračních projektů týkajících se 

snižování emisí a přizpůsobení změně 

klimatu, včetně účasti na iniciativách 

v rámci Evropského strategického plánu 
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platforem; pro energetické technologie a evropských 

technologických platforem; 

b) na vývoj v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů s cílem splnit 

závazek Společenství pokrýt do roku 2020 

20 % svých energetických potřeb energií 

z obnovitelných zdrojů a na vývoj dalších 

technologií, které přispívají k přechodu na 

bezpečné a udržitelné nízkouhlíkové 

hospodářství ke splnění závazku 

Společenství zvýšit do roku 2020 

energetickou účinnost o 20 %; 

b) na vývoj v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů s cílem splnit 

závazek Společenství pokrýt do roku 2030 

[aktualizovat v souladu s dohodou 

spoluzákonodárců] % svých energetických 

potřeb energií z obnovitelných zdrojů a na 

vývoj dalších technologií, které přispívají 

k přechodu na bezpečné a udržitelné 

nízkouhlíkové hospodářství ke splnění 

závazku Společenství zvýšit do roku 2030 

energetickou účinnost o [aktualizovat 

v souladu s dohodou 

spoluzákonodárců] %; 

c) na předcházení odlesňování a na 

zvýšení zalesňování a obnovy zalesnění 

v rozvojových zemích, které ratifikují 

mezinárodní dohodu o změně klimatu; na 

převod technologií a snazší přizpůsobení se 

nepříznivým důsledkům změny klimatu 

v těchto zemích; 

c) na předcházení odlesňování a na 

zvýšení zalesňování a obnovy zalesnění 

v rozvojových zemích, které ratifikují 

mezinárodní dohodu o změně klimatu; na 

převod technologií a snazší přizpůsobení se 

nepříznivým důsledkům změny klimatu 

v těchto zemích; 

d) na zachytávání CO2 v lesních 

porostech ve Společenství; 

d) na zachytávání CO2 v lesních 

porostech ve Společenství; 

e) na ekologicky bezpečné 

zachytávání a geologické ukládání CO2 

zejména z elektráren spalujících pevná 

fosilní paliva a z řady průmyslových 

odvětví a pododvětví, a to i ve třetích 

zemích; 

e) na ekologicky bezpečné 

zachytávání a geologické ukládání nebo 

využívání CO2 zejména z elektráren 

spalujících pevná fosilní paliva a z řady 

průmyslových odvětví a pododvětví, a to 

i ve třetích zemích; 

f) na podněcování k přechodu na ty 

způsoby dopravy, které produkují nízké 

emise uhlíku, a na veřejnou hromadnou 

dopravu; 

f) na podněcování k přechodu na ty 

způsoby dopravy, které produkují nízké 

emise uhlíku, a na veřejnou hromadnou 

dopravu; 

g) na financování výzkumu a vývoje 

v oblasti energetické účinnosti a čistých 

technologií v odvětvích, na něž se vztahuje 

tato směrnice; 

g) na financování výzkumu a vývoje 

v oblasti energetické účinnosti a čistých 

technologií v odvětvích, na něž se vztahuje 

tato směrnice; 

h) na opatření, jejichž cílem je zvýšit 

energetickou účinnost a zlepšit izolaci nebo 

poskytnout finanční podporu na řešení 

sociálních aspektů v domácnostech 

s nižšími a středními příjmy; 

h) na opatření, jejichž cílem je zvýšit 

energetickou účinnost a zlepšit izolaci nebo 

poskytnout finanční podporu na řešení 

sociálních aspektů v domácnostech 

s nižšími a středními příjmy; 

i) na pokrytí administrativních 

nákladů na řízení systému Společenství. 

i) na financování opatření v oblasti 

klimatu ve zranitelných třetích zemích, 



 

AD\1109361CS.docx 21/51 PE582.103v04-00 

 CS 

včetně přizpůsobení se dopadům změny 

klimatu; 

j) na financování finančních 

opatření ve prospěch odvětví nebo 

pododvětví, která jsou vystavena 

skutečnému riziku úniku uhlíku 

v důsledku značných nepřímých nákladů, 

jež jsou skutečně vynaloženy na náklady 

spojené s emisemi skleníkových plynů 

promítnuté do cen elektřiny, za 

předpokladu, že tato opatření splňují 

podmínky stanovené v čl. 10a odst. 6; 

j) na podporu účinného využívání 

zdrojů a oběhového hospodářství; 

k) na financování opatření v oblasti 

klimatu ve zranitelných třetích zemích, 

včetně přizpůsobení se dopadům změny 

klimatu; 

k) Výnosy se mimoto mohou použít 

k jednomu nebo více z těchto účelů: 

 i) na pokrytí administrativních 

nákladů na řízení systému Společenství; 

 ii) na financování finančních 

opatření ve prospěch odvětví nebo 

pododvětví, která jsou vystavena 

skutečnému riziku úniku uhlíku 

v důsledku značných nepřímých nákladů, 

jež jsou skutečně vynaloženy na náklady 

spojené s emisemi skleníkových plynů 

promítnuté do cen elektřiny, za 

předpokladu, že tato opatření splňují 

podmínky stanovené v čl. 10a odst. 6; 

l) na podporování rozvoje dovedností 

a přesměrování pracovní síly dotčené 

přesunem pracovních míst při 

dekarbonizaci ekonomiky, a to v úzké 

spolupráci se sociálními partnery. 

 

Má se za to, že členské státy dosáhly 

souladu s tímto odstavcem, pokud zavedly 

a uplatňují politiky daňové nebo finanční 

podpory, zejména ve vztahu k rozvojovým 

zemím, anebo vnitrostátní regulační 

politiky na posílení finanční podpory, které 

jsou vytvořeny pro účely uvedené v prvním 

pododstavci a které představují hodnotu 

odpovídající alespoň 50 % výnosů z dražeb 

povolenek podle odstavce 2, včetně všech 

výnosů z dražeb povolenek uvedených 

v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c). 

Má se za to, že členské státy dosáhly 

souladu s tímto odstavcem, pokud zavedly 

a uplatňují politiky daňové nebo finanční 

podpory, zejména ve vztahu k rozvojovým 

zemím, anebo vnitrostátní regulační 

politiky na posílení finanční podpory, které 

jsou vytvořeny pro účely uvedené v prvním 

pododstavci a které představují hodnotu 

odpovídající alespoň 50 % výnosů z dražeb 

povolenek podle odstavce 2, včetně všech 

výnosů z dražeb povolenek uvedených 

v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c). 

Členské státy informují Komisi o využití Členské státy informují Komisi o využití 
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výnosů a o krocích učiněných podle tohoto 

odstavce ve svých zprávách předložených 

podle rozhodnutí č. 280/2004/ES. 

výnosů a o krocích učiněných podle tohoto 

odstavce ve svých zprávách předložených 

podle rozhodnutí č. 280/2004/ES. Tato 

informace bude poskytnuta pomocí 

standardizovaného vzoru, který zajistí 

Komise, s minimem podrobností, které 

umožní transparentnost a porovnatelnost, 

včetně informací o adicionalitě fondů. 

Komise zveřejní tyto informace na svých 

webových stránkách.“ 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c a (nové) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odstavce 3a a 3b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vkládají se nové odstavce, které 

znějí: 

 „3a Až 260 milionů z celkového 

množství povolenek, z nichž polovina se 

vezme z povolenek, které mají být 

vydraženy, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1, 

a z nichž by byla polovina každopádně 

přidělena bezplatně, budou vydraženy 

s cílem zavést harmonizovaná opatření na 

úrovni Unie, jak stanoví čl. 10a odst. 6. 

 3b. Fond pro spravedlivý přechod 

 Od 1. ledna 2021 se zřizuje Fond pro 

spravedlivý přechod, který doplní 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

a Evropský sociální fond a bude 

financován prostřednictvím sdružení 2 % 

příjmů z dražeb. 

 Příjmy z těchto aukcí by zůstaly na úrovni 

Unie s cílem využít je pro zmírnění 

sociálních dopadů politik v oblasti klimatu 

v regionech, v nichž je vysoký podíl 

pracovníků zaměstnán v odvětvích 

závislých na uhlíku a HDP na obyvatele je 

výrazně pod průměrnou úrovní Unie. 

Taková opatření musí respektovat zásadu 

subsidiarity. 
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 Tyto příjmy z dražeb určené na 

spravedlivý přechod lze využívat různými 

způsoby: 

 – reorganizace a/nebo vytváření 

mobilních buněk, 

 – vzdělávací/školicí iniciativy za 

účelem rekvalifikace nebo zvýšení 

kvalifikace pracovníků, 

 – podpora při hledání zaměstnání, 

 – zakládání podniků, a 

 – kontrolní a preventivní opatření, 

jež zamezí negativnímu dopadu 

restrukturalizace na fyzické a duševní 

zdraví nebo jej minimalizují. 

 Vzhledem k tomu, že základní činnosti, 

které mají být financovány z Fondu pro 

spravedlivý přechod, úzce souvisejí 

s trhem práce, budou do řízení fondu 

vycházejícího z modelu výboru 

Evropského sociálního fondu aktivně 

zapojeni i sociální partneři, přičemž 

klíčovým požadavkem pro získání 

prostředků na projekty bude účast 

místních sociálních partnerů.“ 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 da) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

5. Komise sleduje fungování 

evropského trhu s uhlíkem. Každoročně 

předkládá Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o fungování evropského trhu 

s uhlíkem, která se týká i provádění dražeb, 

likvidity a obchodovaných objemů. 

Členské státy v případě nutnosti zajistí, aby 

byly Komisi veškeré příslušné informace 

poskytnuty nejpozději dva měsíce předtím, 

„5. Komise sleduje fungování 

evropského trhu s uhlíkem. Každoročně 

předkládá Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o fungování evropského trhu 

s uhlíkem, která se týká i provádění dražeb, 

likvidity a obchodovaných objemů. Zpráva 

se rovněž věnuje interakci mezi EU ETS 

a dalšími opatřeními v oblasti klimatu 

a energetiky na unijní a vnitrostátní 

úrovni a analyzuje dopady různých 
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než Komise zprávu přijme. nástrojů politiky na fungování trhu EU 

ETS, zejména na rovnováhu nabídky 

a poptávky na trhu s uhlíkem. Zpráva se 

bude také zabývat tím, jak se promítají 

náklady povolenek do cen výrobků 

v nejdůležitějších odvětvích 

a pododvětvích, zvláště ve vztahu k vývoji 

jejich tržních podílů. Členské státy 

v případě nutnosti zajistí, aby byly Komisi 

veškeré příslušné informace poskytnuty 

nejpozději dva měsíce předtím, než 

Komise zprávu přijme.“ 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d b (nové) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db)  vkládá se odstavec, který zní:  

 „5a. Členské státy oznámí Komisi 

uzavření kapacity na výrobu elektřiny 

z důvodu vnitrostátních opatření. Komise 

vypočítá odpovídající počet povolenek, 

které tato uzavření představují. Členské 

státy mohou stáhnout odpovídající počet 

povolenek.“ 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  v odstavci 1 se druhý pododstavec 

nahrazuje tímto:  

a)  odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují 

tímto:  

1 Do 31. prosince 2010 přijme 

Komise prováděcí opatření 

k harmonizovanému přidělování povolenek 

uvedená v odstavcích 4, 5, 7 a 12, včetně 

„1 Do 31. prosince 2010 přijme 

Komise prováděcí opatření 

k harmonizovanému přidělování povolenek 

uvedená v odstavcích 4, 5, 7 a 12, včetně 
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veškerých opatření nutných pro 

harmonizované uplatňování odstavce 19. 

veškerých opatření nutných pro 

harmonizované uplatňování odstavce 19. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23. Tento akt rovněž stanoví 

dodatečné přidělování z rezervy pro nové 

účastníky na trhu v souvislosti 

s významnými zvýšeními výroby tím, že se 

uplatní stejné prahové hodnoty a úpravy 

přidělování jako v případě částečných 

ukončení provozu. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23 doplňující tuto směrnici 

stanovením dodatečného přidělování 
z rezervy pro nové účastníky na trhu 

v souvislosti s významnými změnami 

výroby. Každý nárůst nebo pokles výroby 

o více než 10 % vyjádřený jako klouzavý 

průměr ověřené výrobní činnosti za dva 

předcházející roky ve srovnání s výrobní 

činností, o níž se informuje v souladu 

s článkem 11, by měl být upraven 

o odpovídající objem povolenek tak, že 

budou povolenky začleněny do rezervy, na 

niž se odkazuje v odstavci 7, nebo že 

budou z této rezervy uvolněny. 

Opatření uvedená v prvním pododstavci 

v možném rozsahu určí předem stanovené 

referenční hodnoty pro celé Společenství, 

aby se přidělování uskutečňovalo 

způsobem, který motivuje ke snižování 

emisí skleníkových plynů a k energeticky 

účinným technikám, přičemž tam, kde jsou 

příslušná zařízení k dispozici, se zohlední 

nejúčinnější techniky, náhražky, 

alternativní výrobní procesy, vysoce účinná 

kombinovaná výroba tepla a elektřiny, 

účinné způsoby využívání energie 

z odpadních plynů, využívání biomasy 

a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. 

Žádné bezplatné povolenky se nepřidělují 

na výrobu elektřiny, s výjimkou případů, 

na které se vztahuje článek 10c, a elektřiny 

vyráběné z odpadních plynů.“ 

Opatření uvedená v prvním pododstavci 

v možném rozsahu určí předem stanovené 

referenční hodnoty pro celé Společenství, 

aby se přidělování uskutečňovalo 

způsobem, který motivuje ke snižování 

emisí skleníkových plynů a k energeticky 

účinným technikám při zajištění 

předvídatelnosti u průmyslových zařízení, 

přičemž tam, kde jsou příslušná zařízení 

k dispozici, se zohlední nejúčinnější 

techniky, náhražky, alternativní výrobní 

procesy, vysoce účinná kombinovaná 

výroba tepla a elektřiny, účinné způsoby 

využívání energie z odpadních plynů, 

využívání biomasy a zachytávání 

a ukládání oxidu uhličitého. Žádné 

bezplatné povolenky se nepřidělují na 

výrobu elektřiny, s výjimkou případů, na 

které se vztahuje článek 10c, a elektřiny 

vyráběné z odpadních plynů.“ 

Aby se při výrobním procesu v daném 

odvětví nebo pododvětví dosáhlo 

maximálního snížení emisí skleníkových 

plynů a maximální energetické účinnosti, 

vychází se při výpočtu referenční hodnoty 

v každém odvětví a pododvětví v zásadě 

z produktů, a nikoli ze vstupů. 

Aby se při výrobním procesu v daném 

odvětví nebo pododvětví dosáhlo 

maximálního snížení emisí skleníkových 

plynů a maximální energetické účinnosti, 

vychází se při výpočtu referenční hodnoty 

v každém odvětví a pododvětví v zásadě 

z produktů, a nikoli ze vstupů. 

2. Při stanovení zásad pro určování 

předem stanovených referenčních hodnot 

2. Při stanovení zásad pro určování 

předem stanovených referenčních hodnot 
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v jednotlivých odvětvích nebo 

pododvětvích je výchozím bodem 

průměrný výkon, kterého v daném odvětví 

nebo pododvětví dosáhlo 10 % 

nejúčinnějších zařízení Společenství 

v letech 2007 a 2008. Komise konzultuje 

příslušné zúčastněné subjekty, včetně 

dotčených odvětví a pododvětví. 

v jednotlivých odvětvích nebo 

pododvětvích je výchozím bodem 

průměrný výkon, kterého v daném odvětví 

nebo pododvětví dosáhlo 10 % 

nejúčinnějších zařízení Společenství 

v letech 2007 a 2008. Komise konzultuje 

příslušné zúčastněné subjekty, včetně 

dotčených odvětví a pododvětví. Bezplatné 

povolenky se poskytují pouze odvětvím 

a pododvětvím, pro něž jsou poskytnuty 

údaje v souladu s harmonizovanou 

zavedenou metodologií, s cílem zajistit 

rovnost a transparentnost. 

Nařízení podle článků 14 a 15 stanoví za 

účelem určení předem stanovených 

referenčních hodnot harmonizovaná 

pravidla monitorování, vykazování 

a ověřování emisí skleníkových plynů 

vzniklých v souvislosti s výrobou. 

Nařízení podle článků 14 a 15 stanoví za 

účelem určení předem stanovených 

referenčních hodnot harmonizovaná 

pravidla monitorování, vykazování 

a ověřování emisí skleníkových plynů 

vzniklých v souvislosti s výrobou, přičemž 

zohledňuje dlouhodobý potenciál snížení 

emisí s cílem dosáhnout dlouhodobých 

cílů Unie v oblasti klimatu. 

Hodnoty referenčních úrovní pro 

bezplatné povolenky se upraví, aby 

nedocházelo k neočekávaným ziskům 

a aby odrážely technologický pokrok 

v období 2007–2008 a každém pozdějším 

obdobím, pro něž jsou určeny bezplatné 

povolenky v souladu s čl. 11 odst. 1. Tato 

úprava sníží hodnoty referenčních úrovní 

stanovených aktem přijatým podle 

článku 10a o 1 % hodnoty, jež byla 

stanovena na základě údajů z let 2007–

2008, pro každý rok mezi rokem 2008 

a středem příslušného období přidělování 

bezplatných povolenek, s výjimkou 

případů, kdy: 

Před zahájením každého obchodovacího 

období budou referenční úrovně 

v jednotlivých odvětvích a pododvětvích 

plně aktualizovány na základě ověřených 

emisí 10 % nejvýkonnějších zařízení 

v odvětví nebo v pododvětví v Unii v letech 

2017 a 2018. Referenční úrovně budou 

stanoveny na základě informací 

poskytnutých podle článku 11. 

 Hodnota referenční úrovně bude odrážet 

skutečný technologický pokrok a snížení 

emisí ve srovnání s původní hodnotou 

stanovenou v prvním pododstavci. Na 

základě úplné aktualizace podle údajů za 

rok 2017 a 2018 budou hodnoty v každém 

následujícím roce sníženy o 1 % ve 

srovnání se stanovenou hodnotou, pokud 

nenastane následující:“ 

i) Komise na základě informací i) Komise na základě informací 
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předložených podle článku 11 určí, zda 

jsou hodnoty pro každou referenční úroveň 

vypočtenou pomocí zásad stanovených 

v článku 10a za rok vyšší nebo nižší 

o 0,5 % hodnoty z let 2007–2008. Pokud 

ano, upraví se dotyčná hodnota referenční 

úrovně pro každý rok mezi rokem 2008 

a středem období, pro které mají být 

přiděleny bezplatné povolenky, a to buď 

o 0,5 %, nebo o 1,5 %; 

předložených podle článku 11 určí, zda 

jsou hodnoty pro každou referenční úroveň 

vypočtenou pomocí zásad stanovených 

v článku 10a za rok vyšší nebo nižší 

o 0,5 % hodnoty z let 2017–2018. Pokud 

ano, upraví se dotyčná hodnota referenční 

úrovně pro každý rok buď o 0,5 %, nebo 

o 1,5 %; 

ii) se upraví odchylně hodnoty 

referenčních úrovní pro aromatické látky, 

vodík a syntetický plyn, a to o stejné 

procento jako referenční úrovně rafinérií, 

neboť cílem je zachování rovných 

podmínek pro výrobce těchto produktů. 

ii) Komise na základě informací 

předložených podle článku 11 určí, zda 

jsou hodnoty pro každou referenční 

úroveň vypočtenou pomocí zásad 

stanovených v článku 10a ve srovnání 

s výše uvedeným ročním snížením hodnoty 

z let 2017–2018 nižší o více než 0,7 % 

roční hodnoty za dva poslední roky, pro 

něž jsou údaje k dispozici. Pokud ano, 

dotyčná hodnota referenční úrovně se pro 

tento rok sníží o 0,3 %; 

 iia) Odchylně od hodnot referenčních 

úrovní pro aromatické látky, vodík 

a syntetický plyn se tyto hodnoty 

referenčních úrovní upraví o stejné 

procento jako referenční úrovně rafinérií, 

neboť cílem je zachování rovných 

podmínek pro výrobce těchto produktů. 

Komise přijme za tímto účelem prováděcí 

akt v souladu s článkem 22a. 

Komise přijme za tímto účelem prováděcí 

akt v souladu s článkem 22a a jejím cílem 

bude snižování administrativní zátěže při 

sběru údajů o MSP.  

3 S výhradou odstavců 4 a 8 a bez 

ohledu na článek 10c se bezplatné 

povolenky nepřidělují výrobcům elektřiny, 

zařízením na zachytávání CO2, 

přepravnímu potrubí pro CO2 ani úložištím 

CO2. 

3 S výhradou odstavců 4 a 8 a bez 

ohledu na článek 10c se bezplatné 

povolenky nepřidělují výrobcům elektřiny, 

zařízením na zachytávání CO2, 

přepravnímu potrubí pro CO2 ani úložištím 

CO2. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 2 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v odstavci 2 se vkládá nový třetí 

pododstavec, který zní: 

vypouští se 

Hodnoty referenčních úrovní pro 

bezplatné povolenky se upraví, aby 

nedocházelo k neočekávaným ziskům 

a aby odrážely technologický pokrok 

v období 2007–2008 a každém pozdějším 

obdobím, pro něž jsou určeny bezplatné 

povolenky v souladu s čl. 11 odst. 1. Tato 

úprava sníží hodnoty referenčních úrovní 

stanovených aktem přijatým podle 

článku 10a o 1 % hodnoty, jež byla 

stanovena na základě údajů z let 2007–

2008, pro každý rok mezi rokem 2008 

a středem příslušného období přidělování 

bezplatných povolenek, s výjimkou 

případů, kdy: 

 

i) Komise na základě informací 

předložených podle článku 11 určí, zda 

jsou hodnoty pro každou referenční 

úroveň vypočtenou pomocí zásad 

stanovených v článku 10a za rok vyšší 

nebo nižší o 0,5 % hodnoty z let 2007–

2008. Pokud ano, upraví se dotyčná 

hodnota referenční úrovně pro každý rok 

mezi rokem 2008 a středem období, pro 

které mají být přiděleny bezplatné 

povolenky, a to buď o 0,5 %, nebo 

o 1,5 %; 

 

ii) se upraví odchylně hodnoty 

referenčních úrovní pro aromatické látky, 

vodík a syntetický plyn, a to o stejné 

procento jako referenční úrovně rafinérií, 

neboť cílem je zachování rovných 

podmínek pro výrobce těchto produktů. 

 

Komise přijme za tímto účelem prováděcí 

akt v souladu s článkem 22a. 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 
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Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto: c) odstavce 5, 6, 7 a 8 se nahrazují 

tímto:  

5. Aby byl dodržen dražební podíl 

stanovený v článku 10, pokud součet 

bezplatných povolenek za každý rok, ve 

kterém součet bezplatných povolenek 
nedosáhne maximální úrovně, která 

odpovídá dražebnímu podílu členského 

státu, se zbývající povolenky do této 

úrovně použijí k zabránění nebo omezení 

snížení počtu bezplatných povolenek 

odpovídajícího dražebnímu podílu 

členského státu v následujících letech. Je-li 

však dosaženo maximální úrovně, 

bezplatné povolenky se upraví 

odpovídajícím způsobem. Každá taková 

úprava se provede jednotně. 

„5. Pokud součet bezplatných 

povolenek za každý rok nedosáhne 

maximální úrovně, která odpovídá 

dražebnímu podílu členského státu 

uvedenému v článku 10, zbývající 

povolenky do této úrovně se použijí 

k zabránění nebo omezení snížení počtu 

bezplatných povolenek odpovídajícího 

dražebnímu podílu členského státu 

v následujících letech. Je-li však dosaženo 

maximální úrovně, počet povolenek 

rovnající se snížení až o pět procentních 

bodů podílu povolenek, které budou 

draženy členskými státy v průběhu celého 

desetiletého období počínaje 1. lednem 

2021, bude bezplatně přidělen odvětvím 

a pododvětvím podle čl. 10b. Pokud však 

toto snížení nestačí pro naplnění poptávky 

odvětví nebo pododvětví podle článku 10b, 

bezplatné povolenky se upraví 

odpovídajícím způsobem. Každá taková 

úprava se provede jednotně a tak, aby 

10 % zařízení, která mají nejlepší 

výsledky, jak se uvádí v článku 10a na 

základě údajů poskytnutých podle 

článku 11, nebylo ovlivněno.“ 

Členské státy by měly přijmout finanční 
opatření ve prospěch odvětví nebo 

pododvětví, která jsou vystavena 

skutečnému riziku úniku uhlíku v důsledku 

značných nepřímých nákladů, jež jsou 

skutečně vynaloženy na náklady spojené 

s emisemi skleníkových plynů promítnuté 

do cen elektřiny, a to s přihlédnutím 

k veškerým dopadů na vnitřní trh. Tato 

finanční opatření na náhradu části těchto 

nákladů musí být v souladu s pravidly pro 

státní podporu. 

6. Na unijní úrovni jsou za účelem 

poskytnutí náhrady zařízením zavedena 

harmonizovaná opatření ve prospěch 

odvětví a pododvětví, která jsou vystavena 

skutečnému riziku úniku uhlíku v důsledku 

značných nepřímých nákladů, jež jsou 

skutečně vynaloženy na náklady spojené 

s emisemi skleníkových plynů promítnuté 

do cen elektřiny, a to s přihlédnutím 

k veškerým dopadů na vnitřní trh. Takové 

harmonizované náhrady jsou financovány 

způsobem stanoveným v článku 10 pro 

takové náklady. 

 Náhrady musí být přiměřené, musí 

zohledňovat pravidla státní podpory 
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a musí být používány tak, aby se zamezilo 

negativním dopadům na vnitřní trh 

i nadměrnému poskytování náhrad. 

Opatření pro náhrady musí zachovat 

pobídku pro energetickou účinnost 

a pokračovat v přechodu od elektřiny 

s vysokými emisemi uhlíku k elektřině 

s nízkými emisemi uhlíku. Pokud objem 

náhrad uvedený v článku 10 nestačí na 

kompenzaci všech oprávněných nákladů, 

bude výše podpory pro všechna způsobilá 

zařízení jednotně snížena. Taková 

opatření, včetně dodatečné náhrady ze 

strany členských států v souladu s čl. 10 

odst. 3, musí odpovídat pravidlům státní 

podpory a nesmí vést k dalšímu narušení 

trhu. 

7. Povolenky z maximální částky 

uvedené v čl. 10a odst. 5 této směrnice, jež 

nebyly do roku 2020 přiděleny bezplatně, 

se vyhradí pro nové účastníky na trhu 

a významná zvýšení výroby společně s 250 

miliony povolenek převedenými do 

rezervy tržní stability podle čl. 1 odst. 3) 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/… (*). 

7. Povolenky z maximální částky 

uvedené v čl. 10a odst. 5 této směrnice, jež 

nebyly do roku 2020 přiděleny bezplatně, 

se vyhradí pro nové účastníky na trhu 

a významná zvýšení výroby společně s 250 

miliony povolenek převedenými do 

rezervy tržní stability podle čl. 1 odst. 3) 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/… (*). 

_____ _____ 

(*) [vložte plný název rozhodnutí a odkaz 

na Úřední věstník]. 

(*) [vložte plný název rozhodnutí a odkaz 

na Úřední věstník]. 

Od roku 2021 se povolenky, které 

zařízením nejsou přidělené z důvodu 

provádění odstavců 19 a 20, začlení do 

rezervy. 

Od roku 2021 se povolenky, které 

zařízením nejsou přidělené z důvodu 

provádění odstavců 19 a 20, začlení do 

rezervy.   

Množství přidělených povolenek se upraví 

o lineární faktor uvedený v článku 9.  

Množství přidělených povolenek se upraví 

o lineární faktor uvedený v článku 9.  

Žádné bezplatné povolenky se nepřidělují 

na výrobu elektřiny novými účastníky na 

trhu. 

Žádné bezplatné povolenky se nepřidělují 

na výrobu elektřiny novými účastníky na 

trhu. 

Do 31. prosinci 2010 přijme Komise 

harmonizovaná pravidla pro uplatňování 

definice „nového účastníka na trhu“, 

zejména pokud jde o definici „rozsáhlého 

rozšíření“. 

Do 31. prosince 2010 přijme Komise 

harmonizovaná pravidla pro uplatňování 

definice „nového účastníka na trhu“, 

zejména pokud jde o definici „rozsáhlého 

rozšíření“. 

 7a. Pokud odvětví a pododvětví, jichž 

se týkají ustanovení čl. 10b odst. 1 a 2, 
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obdrží bezplatné povolenky navíc, peněžní 

hodnota přebytkových povolenek se do 

31. prosince 2030 vloží (buď vyplacením, 

či příslibem) výhradně do 

nízkouhlíkových investic v podnikových 

zařízeních, která spadají do EU ETS 

a splňují požadavky uvedené v čl. 10 

odst. 3 písm. b), e) a g) jakož i v čl. 10c 

odst. 2 a 3. 

 Během fáze 4 bude dvakrát provedeno 

vyúčtování, a to v roce 2025 a v roce 2030, 

s možností udělení sankcí dle článku 16. 

8. Na podporu inovací v oblasti 

nízkouhlíkových technologií a procesů 

v průmyslových odvětví uvedených 

v příloze I a s cílem napomoci stimulovat 

výstavbu a provoz komerčních 

demonstračních projektů zaměřených na 

ekologicky bezpečné zachytávání 

a geologické ukládání CO2, jakož 

i demonstračních projektů v oblasti 

inovačních technologií využívajících 

obnovitelné zdroje energie na území Unie 

bude k dispozici 400 milionů povolenek. 

8. Na podporu inovací a posílení 

investic s využitím grantů a různých 

nástrojů spravovaných Evropskou 

investiční bankou v celé řadě udržitelných 
nízkouhlíkových technologií a procesů 

v průmyslových odvětvích uvedených 

v příloze I a s cílem napomoci stimulovat 

výstavbu a provoz komerčních 

demonstračních projektů zaměřených na 

ekologicky bezpečné zachycování 

a geologické ukládání či využívání CO2, 

jakož i demonstračních projektů, včetně 

projektů pilotních, v oblasti inovačních 

technologií využívajících obnovitelné 

zdroje energie a skladování energie na 

území Unie bude k dispozici 600 milionů 

povolenek, z nichž 200 milionů 

vyčleněných z dražebního podílu 

uvedeného v článku 10. 

Povolenky budou zpřístupněny pro inovace 

v oblasti nízkouhlíkových průmyslových 

technologií a procesů a na podporu 

demonstračních projektů na rozvoj široké 

škály zachycování a ukládání CO2 

a inovačních technologií využívajících 

obnovitelné zdroje energie, jež zatím 

nejsou obchodně životaschopné, na 

geograficky vyvážených místech. Za 

účelem propagace inovačních projektů 

může být podporováno až 60 % 

příslušných nákladů projektů, z čehož až 

40 % nemusí záviset na ověřeném omezení 

emisí skleníkových plynů za předpokladu, 

že je s přihlédnutím k použité technologii 

dosaženo předem stanovených milníků. 

Povolenky budou zpřístupněny pro inovace 

v oblasti nízkouhlíkových průmyslových 

technologií, produktů a procesů v již 

existujících i nových zařízeních a na 

podporu demonstračních projektů na 

rozvoj široké škály zachycování, ukládání 

a využívání CO2 a inovačních technologií 

využívajících obnovitelné zdroje energie, 

jež zatím nejsou obchodně životaschopné. 

Za účelem propagace inovačních projektů 

může být podporováno až 60 % 

příslušných nákladů projektů, z čehož až 

40 % nemusí záviset na ověřeném omezení 

emisí skleníkových plynů za předpokladu, 

že je s přihlédnutím k použité technologii 

dosaženo předem stanovených milníků. 

Komise zveřejní pokyny týkající se státní 
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podpory pro spolufinancování způsobilých 

projektů ze strany členských států do... [12 

měsíců od data vstupu této směrnice 

v platnost] 

Navíc veškeré stávající zdroje, které 

v souladu s tímto odstavcem zůstávají 

určeny na výše uvedené projekty 

a na projekty ve všech členských státech, 

včetně malých projektů, doplní před rokem 

2021 50 milionů nepřidělených povolenek 

z rezervy tržní stability zřízené 

rozhodnutím (EU) 2015/…. Projekty se 

vyberou na základě objektivních 

a transparentních kritérií. 

Navíc 50 milionů nepřidělených 

povolenek z rezervy tržní stability zřízené 

rozhodnutím (EU) 2015/… doplní před 

rokem 2021 veškeré stávající zdroje, které 

v souladu s tímto odstavcem zůstávají 

určeny na výše uvedené projekty, včetně 

malých projektů. 

 Zpeněžením povolenek pro inovační fond 

se načasují dražby povolenek tak, aby byla 

poskytnuta jistota dostupných finančních 

prostředků a zároveň se zabránilo 

negativnímu dopadu na řádné fungování 

trhu s uhlíkem. Harmonogram pro 

zpeněžení povolenek bude zveřejněn 

nejpozději 18 měsíců před zahájením fáze 

4 a zaručí spravedlivé zpeněžování 

povolenek během celé této fáze. 

 Projekty se vyberou na základě 

objektivních a transparentních kritérií, 

s přihlédnutím k jejich relevantnosti, co se 

týče dekarbonizace souvisejících odvětví. 

 Nízkouhlíkové průmyslové projekty, 

včetně zachycování, ukládání a využívání 

CO2, významně přispějí ke snížení emisí 

a posílí konkurenceschopnost 

a produktivitu. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23, a to s přihlédnutím k tomu, 

že projekty by se měly zaměřovat na 

výzkum a inovace navrhování a vývoje 

nejmodernějších řešení a provádění 

demonstračních programů ve skutečném 

průmyslovém prostředí, měly by se 

provozovat v podmínkách blízkých trhu, 

měly by přinášet technologická řešení 

s možností širokého uplatnění nebo 

přesunu v rámci odvětví a pokud možno 

i mimo ně, a zároveň i s ohledem na 

zeměpisnou vyváženost, je-li to možné, 
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avšak nikoli na úkor zásady excelence. 

Na projekty, které splňují kritéria uvedená 

v třetím pododstavci, se vyčleňují 

povolenky. Podpora těmto projektům se 

poskytuje prostřednictvím členských států 

a představuje doplněk k významnému 

podílu finančních prostředků vložených 

provozovatelem zařízení. Tyto projekty 

mohou být spolufinancovány příslušnými 

členskými státy, jakož i jinými nástroji. 

Žádnému projektu se na základě tohoto 

odstavce neudělí podpora vyšší než 15 % 

celkového množství povolenek přidělených 

k tomuto účelu. Tyto povolenky se 

zohlední v rámci odstavce 7. 

Na projekty, které splňují kritéria uvedená 

v třetím pododstavci, se vyčleňují 

povolenky. Podpora těmto projektům se 

poskytuje prostřednictvím členských států 

a představuje doplněk k významnému 

podílu finančních prostředků vložených 

provozovatelem zařízení. Tyto projekty 

mohou být spolufinancovány příslušnými 

členskými státy, jakož i jinými nástroji 

a programy, například Evropským fondem 

pro strategické investice a programem 

Horizont 2020. Žádnému projektu se na 

základě tohoto odstavce neudělí podpora 

vyšší než 15 % celkového množství 

povolenek přidělených k tomuto účelu. 

Tyto povolenky se zohlední v rámci 

odstavce 7. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

Členské státy by měly přijmout finanční 

opatření ve prospěch odvětví nebo 

pododvětví, která jsou vystavena 

skutečnému riziku úniku uhlíku 

v důsledku značných nepřímých nákladů, 

jež jsou skutečně vynaloženy na náklady 

spojené s emisemi skleníkových plynů 

promítnuté do cen elektřiny, a to 

s přihlédnutím k veškerým dopadů na 

vnitřní trh. Tato finanční opatření na 

náhradu části těchto nákladů musí být 

v souladu s pravidly pro státní podporu. 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. e 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) odstavec 7 se mění takto: vypouští se 

7. Povolenky z maximální částky 

uvedené v čl. 10a odst. 5 této směrnice, jež 

nebyly do roku 2020 přiděleny bezplatně, 

se vyhradí pro nové účastníky na trhu 

a významná zvýšení výroby společně s 250 

miliony povolenek převedenými do rezervy 

tržní stability podle čl. 1 odst. 3) 

rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/… (*). 

 

_____  

(*) [vložte plný název rozhodnutí a odkaz 

na Úřední věstník]. 

 

Od roku 2021 se povolenky, které 

zařízením nejsou přidělené z důvodu 

provádění odstavců 19 a 20, začlení do 

rezervy. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. f 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 10a – odst. 8 – pododstavce 1, 2 a 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) v odstavci 8 se první, druhý a třetí 

pododstavec nahrazují tímto: 

vypouští se 

Na podporu inovací v oblasti 

nízkouhlíkových technologií a procesů 

v průmyslových odvětví uvedených 

v příloze I a s cílem napomoci stimulovat 

výstavbu a provoz komerčních 

demonstračních projektů zaměřených na 

ekologicky bezpečné zachytávání 

a geologické ukládání CO2, jakož 

i demonstračních projektů v oblasti 

inovačních technologií využívajících 

obnovitelné zdroje energie na území Unie 
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bude k dispozici 400 milionů povolenek. 

Povolenky budou zpřístupněny pro 

inovace v oblasti nízkouhlíkových 

průmyslových technologií a procesů a na 

podporu demonstračních projektů na 

rozvoj široké škály zachycování 

a ukládání CO2 a inovačních technologií 

využívajících obnovitelné zdroje energie, 

jež zatím nejsou obchodně životaschopné, 

na geograficky vyvážených místech. Za 

účelem propagace inovačních projektů 

může být podporováno až 60 % 

příslušných nákladů projektů, z čehož až 

40 % nemusí záviset na ověřeném 

omezení emisí skleníkových plynů za 

předpokladu, že je s přihlédnutím 

k použité technologii dosaženo předem 

stanovených milníků. 

 

Navíc veškeré stávající zdroje, které 

v souladu s tímto odstavcem zůstávají 

určeny na výše uvedené projekty 

a na projekty ve všech členských státech, 

včetně malých projektů, doplní před 

rokem 2021 50 milionů nepřidělených 

povolenek z rezervy tržní stability zřízené 

rozhodnutím (EU) 2015/…. Projekty se 

vyberou na základě objektivních 

a transparentních kritérií. 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2003/87/ES 

Článek 10b a Článek 10c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Článek 10b „Článek 10b 

Opatření k podpoře vybraných 

průmyslových odvětví s vysokou 

energetickou náročností v případě úniku 

uhlíku 

Přechodná opatření k podpoře vybraných 

průmyslových odvětví s vysokou 

energetickou náročností v případě úniku 

uhlíku 
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1. Odvětví a pododvětví, u nichž 

součin intenzity jejich obchodu se třetími 

zeměmi, definované jako součet celkové 

hodnoty vývozu do třetích zemí a hodnoty 

dovozu ze třetích zemí vydělený celkovým 

objemem trhu za Evropský hospodářský 

prostor (roční obrat spolu s celkovým 

dovozem ze třetích zemí), a intenzity jejich 

emisí měřené v kg CO2 vydělené jejich 

hrubou přidanou hodnotou (v EUR) 

přesahuje 0,2, se považují za ohrožené 

únikem uhlíku. Takovým odvětvím 

a pododvětvím se přidělují bezplatně 

povolenky na období až do roku 2030 ve 

výši 100 % množství určeného v souladu 

s opatřeními přijatými podle článku 10a. 

1. Odvětví a pododvětví, u nichž 

součin intenzity jejich obchodu se třetími 

zeměmi, definované jako součet celkové 

hodnoty vývozu do třetích zemí a hodnoty 

dovozu ze třetích zemí vydělený celkovým 

objemem trhu za Evropský hospodářský 

prostor (roční obrat spolu s celkovým 

dovozem ze třetích zemí), a intenzity jejich 

emisí měřené v kg CO2 vydělené jejich 

hrubou přidanou hodnotou (v EUR) 

přesahuje 0,2, se považují za ohrožené 

únikem uhlíku. Takovým odvětvím 

a pododvětvím se přidělují bezplatně 

povolenky na období až do roku 2030 ve 

výši 100 % množství určeného v souladu 

s opatřeními přijatými podle článku 10a. 

2. Odvětví a pododvětví, u nichž je 

součin intenzity jejich obchodu se třetími 

zeměmi a intenzity jejich emisí vyšší než 

0,18, mohou být zahrnuta do skupiny 

uvedené v odstavci 1 na základě 

kvalitativního posouzení za použití 

následujících kritérií: 

2. Odvětví a pododvětví, u nichž je 

součin intenzity jejich obchodu se třetími 

zeměmi a intenzity jejich emisí vyšší než 

0,18, mohou být zahrnuta do skupiny 

uvedené v odstavci 1 na základě 

kvalitativního posouzení za použití 

následujících kritérií: 

a) v jakém rozsahu mohou jednotlivá 

zařízení v dotyčném odvětví nebo 

pododvětví snížit úrovně emisí nebo 

spotřebu elektřiny; 

a) v jakém rozsahu mohou jednotlivá 

zařízení v dotyčném odvětví nebo 

pododvětví snížit úrovně emisí nebo 

spotřebu elektřiny; 

b) současné i předpokládané vlastnosti 

trhu; 

b) současné i předpokládané vlastnosti 

trhu; 

c) ziskové marže jako potenciální 

ukazatel rozhodnutí o dlouhodobých 

investicích nebo o přemístění. 

c) ziskové marže jako potenciální 

ukazatel rozhodnutí o dlouhodobých 

investicích nebo o přemístění. 

3. Ostatní odvětví a pododvětví se 

považují za schopná přenést více nákladů 

na povolenky do cen produktů a přidělují 

se jim na období do roku 2030 bezplatné 

povolenky ve výši 30 % množství 

určeného v souladu s opatřeními přijatými 

podle článku 10a.  

3. Ostatní odvětví a pododvětví se 

považují za schopná přenést více nákladů 

na povolenky do cen produktů 

a nepřidělují se jim na období do roku 

2030 bezplatné povolenky. 

4. Komise přijme do 

31. prosince 2019 akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 23, pokud 

jde o předchozí odstavce a činnosti na 

úrovni čtyřmístného číselného kódu (kód 

NACE-4), jak je uvedeno v odstavci 1, a to 

na základě údajů za poslední tři dostupné 

4. Komise přijme do 

31. prosince 2019 akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 23, pokud 

jde o předchozí odstavce a činnosti na 

úrovni čtyřmístného číselného kódu (kód 

NACE-4), jak je uvedeno v odstavci 1, a to 

na základě údajů za poslední tři dostupné 
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kalendářní roky. kalendářní roky. 

Článek 10c Článek 10c 

Možnost přechodného přidělování 

bezplatných povolenek pro modernizací 

energetiky 

Možnost přechodného přidělování 

bezplatných povolenek pro modernizací 

energetiky 

1. Odchylně od čl. 10a odst. 1 až 5 

mohou členské státy, které měly v roce 

2013 HDP na obyvatele v EUR v tržních 

cenách nižší než 60 % průměru Unie, 

přechodně přidělovat bezplatné povolenky 

zařízením na výrobu elektřiny za účelem 

modernizace energetiky. 

1. Odchylně od čl. 10a odst. 1 až 5 

mohou členské státy, které měly v roce 

2014 HDP na obyvatele v EUR v tržních 

cenách nižší než 60 % průměru Unie, 

přechodně přidělovat bezplatné povolenky 

zařízením na výrobu elektřiny za účelem 

modernizace a udržitelné transformace 

energetiky. 

 Každý přijímající členský stát způsobilý 

k využívání Modernizačního fondu, jak 

stanovuje článek 10d, jenž se rozhodl 

přechodně přidělit bezplatné povolenky 

podle článku 10c, může tyto povolenky 

převést do svého podílu v Modernizačním 

fondu stanoveném v příloze IIb a přidělit 

je v souladu s ustanoveními článku 10d. 

2. Pro projekty s celkovou částkou 

investic přesahující 10 milionů EUR 

zorganizuje dotyčný členský stát za účelem 

výběru investic, jež budou financovány 

pomocí bezplatných povolenek, 

konkurenční nabídkové řízení. Toto 

konkurenční nabídkové řízení musí: 

2. Pro projekty s celkovou částkou 

investic přesahující 10 milionů EUR 

zorganizuje dotyčný členský stát za účelem 

výběru investic, jež budou financovány 

pomocí bezplatných povolenek, 

konkurenční nabídkové řízení. Toto 

konkurenční nabídkové řízení musí: 

a) splňovat zásady transparentnosti, 

nediskriminace, rovného zacházení 

a řádného finančního řízení; 

a) splňovat zásady transparentnosti, 

nediskriminace, rovného zacházení 

a řádného finančního řízení; 

b) zajistit, aby byly k podávání 

nabídek způsobilé pouze projekty, které 

přispívají k diverzifikaci skladby energií 

a zdrojů dodávek, nezbytné 

restrukturalizaci, zlepšení životního 

prostředí a dovybavení infrastruktury, 

čistým technologiím a modernizaci odvětví 

výroby, přenosu a rozvodu energie; 

b) zajistit, aby byly k podávání 

nabídek způsobilé pouze projekty, které 

přispívají k diverzifikaci skladby energií 

a zdrojů dodávek, nezbytné 

restrukturalizaci, zlepšení životního 

prostředí a dovybavení infrastruktury, 

čistým technologiím a modernizaci odvětví 

výroby, včetně dálkového vytápění, 

energetické účinnosti, skladování energie, 

přenosu a rozvodu energie; pokud se 

projekty týkají výroby elektřiny, celkové 

emise skleníkových plynů/kWh elektřiny 

vyrobené v daném zařízení nesmí 

přesáhnout 450 g ekvivalentů CO2; pokud 

se projekty týkají výroby tepla, Komise 
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přijme prováděcí akt v souladu s článkem 

23a, který upřesňuje kritéria. 

c) definovat jasná, objektivní, 

transparentní a nediskriminační kritéria 

výběru pro sestavení pořadí projektů, aby 

se zajistilo, že budou vybrány projekty, 

které: 

c) definovat jasná, objektivní, 

transparentní a nediskriminační kritéria 

výběru, která jsou v souladu s cíli EU 

v oblasti klimatu a energetiky pro rok 

2050, pro sestavení pořadí projektů, aby se 

zajistilo, že budou vybrány projekty, které: 

i) na základě analýzy efektivnosti 

nákladů zajišťují čistý pozitivní zisk 

z hlediska snížení emisí a dosáhnou 

předem stanovené významné úrovně 

snížení CO2; 

i) na základě analýzy efektivnosti 

nákladů zajišťují čistý pozitivní zisk 

z hlediska snížení emisí a dosáhnou 

předem stanovené významné úrovně 

snížení CO2;  

ii) jsou doplňující, jasně odpovídají 

potřebám výměny a modernizace 

a nezpůsobí v důsledku tržních 

mechanismů zvýšení poptávky po energii; 

ii) jsou doplňující, jasně odpovídají 

potřebám výměny a modernizace 

a nezpůsobí v důsledku tržních 

mechanismů zvýšení poptávky po energii; 

nebyly financovány v rámci národního 

investičního plánu na období 2013–2020; 

iii) jsou ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou. 

iii) jsou ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou; 

 iiia) nepřispívají k vytváření nové 

kapacity pro výrobu energie a tepla 

používající uhlí, ani nezvyšují závislost na 

uhlí; 

 vybrané projekty se zaměří na podporu 

integrovaných přístupů stimulovaných na 

místní a obecní úrovni. 

 Komise bude do roku 2024 průběžně 

přezkoumávat požadavky stanovené 

v tomto odstavci, přičemž zohlední 

technologický pokrok a strategii Evropské 

investiční banky v oblasti klimatu, 

a případně přijme akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 23a. 

Každý členský stát, který hodlá použít 

nepovinné přidělování bezplatných 

povolenek, zpřístupní do 30. června 2019 

podrobný vnitrostátní rámec pro 

konkurenční nabídkové řízení a kritéria 

výběru k veřejnému připomínkovému 

řízení. 

Každý členský stát, který hodlá použít 

nepovinné přidělování bezplatných 

povolenek, zpřístupní do 30. června 2019 

podrobný vnitrostátní rámec pro 

konkurenční nabídkové řízení a kritéria 

výběru k veřejnému připomínkovému 

řízení. 

Jsou-li bezplatnými povolenkami 

podporovány investice s hodnotou nižší 

než 10 milionů EUR, vybere členský stát 

Jsou-li bezplatnými povolenkami 

podporovány investice s hodnotou nižší 

než 10 milionů EUR, vybere členský stát 
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projekty na základě objektivních 

a transparentních kritérií. Výsledky tohoto 

výběrového řízení se zveřejní pro veřejnou 

konzultaci. Dotyčný členský stát zřídí na 

tomto základě seznam investic a do 

30. června 2019 jej předloží Komisi. 

projekty na základě objektivních 

a transparentních kritérií v souladu 

s dosahováním dlouhodobých cílů Unie 

v oblasti klimatu a energetiky. Výsledky 

tohoto výběrového řízení se zveřejní pro 

veřejnou konzultaci. Dotyčný členský stát 

zřídí na tomto základě seznam investic a do 

30. června 2019 jej předloží Komisi. 

3. Hodnota zamýšlených investic musí 

být přinejmenším rovna tržní hodnotě 

bezplatných povolenek při současném 

zohlednění potřeby omezit přímo 

související zvýšení cen. Tržní hodnota 

odpovídá průměrné ceně povolenek na 

společné dražební platformě v předchozím 

kalendářním roce. 

3. Hodnota zamýšlených investic musí 

být přinejmenším rovna tržní hodnotě 

bezplatných povolenek při současném 

zohlednění potřeby omezit přímo 

související zvýšení cen. Tržní hodnota 

odpovídá průměrné ceně povolenek na 

společné dražební platformě v předchozím 

kalendářním roce. Může být podpořeno až 

75 % způsobilých nákladů zamýšlených 

investic. 

4. Množství přechodně přidělených 

bezplatných povolenek se odečte od 

množství povolenek, které by jinak členský 

stát vydražil. Celkové množství 

bezplatných povolenek nepřesáhne 40 % 

povolenek, které dotyčný členský stát 

obdrží v období let 2021–2030 podle čl. 10 

odst. 2 písm. a), rozložených do stejných 

ročních objemů pro období let 2021–2030.  

4. Množství přechodně přidělených 

bezplatných povolenek se odečte od 

množství povolenek, které by jinak členský 

stát vydražil. Celkové množství 

bezplatných povolenek nepřesáhne 40 % 

povolenek, které dotyčný členský stát 

obdrží v období let 2021–2030 podle čl. 10 

odst. 2 písm. a), rozložených do stejných 

ročních objemů během postupného 

ukončování v období let 2021–2030.  

5. Podmínkou přidělení povolenek 

provozovatelům je prokázání, že investice 

vybraná podle pravidel konkurenčního 

nabídkového řízení byla provedena. 

5. Podmínkou přidělení povolenek 

provozovatelům je prokázání, že investice 

vybraná podle pravidel konkurenčního 

nabídkového řízení byla provedena. 

6. Členské státy požadují, aby výrobci 

elektřiny a provozovatelé sítí, kteří mají 

z přidělování prospěch, podali každý rok 

do 28. února zprávu o provádění svých 

vybraných investic. Členské státy o tom 

uvědomí Komisi a Komise tyto zprávy 

zveřejní. 

6. Členské státy požadují, aby výrobci 

elektřiny a tepla a provozovatelé sítí, kteří 

mají z přidělování prospěch, podali každý 

rok do 28. února zprávu o provádění svých 

vybraných investic. Členské státy o tom 

každý rok uvědomí Komisi a Komise tyto 

zprávy zveřejní. Členské státy a Komise 

budou sledovat a analyzovat možnou 

arbitráž s ohledem na prahovou hodnotu 

10 milionů EUR pro malé projekty 

a předcházet neoprávněnému rozdělení 

investic u malých projektů tím, že vyloučí 

více než jednu investici v tomtéž 

přijímajícím zařízení. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 2003/87/ES 

Článek 10d  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7) Doplňuje se nový článek 10d, který 

zní: 

7) Doplňuje se nový článek 10d, který 

zní: 

„Článek 10d „Článek 10d 

Modernizační fond Modernizační fond 

1. Na období let 2021–2030 se zřizuje 

fond na podporu investic do modernizace 

energetických soustav a zlepšení 

energetické účinnosti v členských státech, 

které měly v roce 2013 HDP na obyvatele 

nižší než 60 % průměru Unie, který je 

financován podle článku 10.  

1. Na období let 2021–2030 se zřizuje 

fond na podporu a navýšení investic do 

modernizace energetických soustav, včetně 

systémů dálkového vytápění, přenosu 

a rozvodu a propojovacích vedení, 

a zlepšení energetické účinnosti, zejména 

v budovách v členských státech, které měly 

v roce 2013 HDP na obyvatele nižší než 60 

% průměru Unie, který je financován podle 

článku 10.  

Podporované investice jsou v souladu s cíli 

této směrnice a Evropského fondu pro 

strategické investice. 

Podporované investice jsou v souladu s cíli 

této směrnice, dlouhodobými cíli Unie 

v oblasti klimatu a energetiky, cíli 

energetické unie a Evropského fondu pro 

strategické investice.  

 Podporované projekty musí splňovat tyto 

podmínky: 

 i) splňují zásady transparentnosti, 

zákazu diskriminace, rovného zacházení 

a řádného finančního řízení; 

 ii) přispívají k úsporám energie, 

systémům obnovitelné energie, skladování 

energie a propojení elektrických sítí, 

odvětvím přenosu a rozvodu; pokud se 

projekty týkají výroby elektřiny, celkové 

emise skleníkových plynů/kWh elektřiny 

vyrobené v daném zařízení nesmí 

přesáhnout 450 g ekvivalentu CO2; pokud 

se projekty týkají výroby tepla, Komise 

přijme prováděcí akt v souladu s článkem 

23a, který upřesňuje kritéria;  

 iii) na základě analýzy efektivnosti 

nákladů zajistí čistý pozitivní zisk 
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z hlediska snížení emisí a dosáhnou 

předem stanovené významné úrovně 

snížení CO2; 

 iv) jsou doplňující, jasně odpovídají 

potřebám výměny a modernizace 

a nezpůsobují zvýšení poptávky po energii 

v důsledku tržních mechanismů a nebyly 

financovány v rámci národního 

investičního plánu na období 2013–2020; 

 v) jsou ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou; 

 vi) nepřispívají k vytváření nové 

kapacity pro výrobu energie a tepla 

používající uhlí, ani nezvyšují závislost na 

uhlí.  

 Vybrané projekty by se měly zaměřit na 

podporu integrovaných přístupů 

stimulovaných na místní nebo obecní 

úrovni. 

 Komise do roku 2024 průběžně přezkoumá 

požadavky stanovené v tomto odstavci, 

přičemž zohlední technologický pokrok 

a strategii Evropské investiční banky 

v oblasti klimatu, a případně přijme akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23a.  

2. Fond financuje také malé investiční 

projekty v oblasti modernizace 

energetických soustav a energetické 

účinnosti. Investiční rada vypracuje za 

tímto účelem pokyny a kritéria výběru 

investic specifické pro takové projekty. 

2. Fond financuje také malé investiční 

projekty v oblasti modernizace 

energetických soustav a energetické 

účinnosti. Investiční rada vypracuje za 

tímto účelem investiční pokyny a poradní 

orgán na tomto základě určí kritéria 

výběru specifická pro takové projekty 

v souladu s cíli této směrnice a kritérii 

stanovenými v odstavci 1. Tato pravidla se 

zveřejní. 

3. Prostředky se rozdělí na základě 

kombinace 50% podílu ověřených emisí 

a 50% podílu kritérií HDP, což povede 

k rozdělení stanovenému v příloze IIb. 

3. Prostředky se rozdělí na základě 

kombinace 50% podílu ověřených emisí 

a 50% podílu kritérií HDP, což povede 

k rozdělení stanovenému v příloze IIb.  

4. Fond řídí investiční rada a řídící 

výbor, které tvoří zástupci přijímajících 

členských států, Komise, EIB a tří 

zástupci zvolení jinými členskými státy na 

období pěti let. Investiční rada je 

4. Přijímající členské státy nesou 

odpovědnost za řízení a správu fondu 

a společně zřizují investiční radu složenou 

z jednoho zástupce za každý přijímací 

členský stát, za Komisi a z třech 
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odpovědná za určování investiční politiky 

na úrovni Unie, vhodné finanční nástroje 

a kritéria výběru investic. Řídící výbor 

zodpovídá za každodenní řízení fondu. 

pozorovatelů ze zainteresovaných stran 

(odvětvové svazy, odbory a nevládní 

organizace). Rada je odpovědná za 

určování investiční politiky na úrovni Unie 

– v souladu s požadavky uvedenými 

v tomto článku a v soudržnosti 

s politikami Unie – a za rozhodování 

v oblasti investování. . 

 Zřídí se poradní orgán nezávislý na 

investiční radě a složený z odborníků, 

kteří mají vysokou úroveň relevantních 

tržních zkušeností v oblasti strukturování 

projektů a projektového financování. 

Poradní orgán se bude skládat ze tří 

zástupců z přijímajících členských států, 

tří zástupců z ostatních členských států a 

z odborníků z Komise, Evropské investiční 

banky (EIB) a Evropské banky pro 

obnovu a rozvoj (EBRD), kteří budou 

vybíráni na období pěti let. Poradní orgán 

bude poskytovat poradenství v souvislosti 

s konkrétními projekty s ohledem na 

sdružování veřejných i soukromých 

finančních prostředků, na způsobilost 

projektů s investičními požadavky a na 

potřebu pomoci s vývojem projektů. 

Investiční rada zvolí jako předsedu 

zástupce Komise. Investiční rada se snaží 

přijímat rozhodnutí na základě konsensu. 

Není-li investiční rada schopna 

rozhodnout ve lhůtě stanovené předsedou 
na základě konsensu, přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Předsednická země investiční rady je 

volena z jejích členů na základě rotačního 

systému po jednom roce. Investiční rada se 

snaží přijímat rozhodnutí na základě 

konsensu. Poradní orgán přijímá 

stanovisko prostou většinou. 

Řídící výbor se skládá ze zástupců 

jmenovaných investiční radou. Řídící 

výbor přijímá rozhodnutí prostou 

většinou. 

Investiční rada a poradní orgán pracují 

otevřeným a transparentním způsobem. 

Zápisy z jednání rady i orgánu se zveřejní. 

Dále se zveřejní složení investiční rady 

a poradního orgánu a také pravidelně 

aktualizované životopisy členů a jejich 

prohlášení o zájmech. Investiční rada 

a poradní orgán průběžně kontrolují, zda 

nedochází ke střetu zájmů. Poradní orgán 

předloží dvakrát ročně Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi seznam 

poradenství poskytnutého projektům. 

Pokud EIB doporučí nefinancovat investici 

a uvede důvody, které ji k tomuto 

Pokud EIB doporučí nefinancovat investici 

a uvede důvody, které ji k tomuto 
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doporučení vedly, je rozhodnutí přijato, 

pouze pokud dvoutřetinová většina všech 

členů hlasuje v jeho prospěch. V tomto 

případě nejsou členský stát, v němž bude 

investice vynaložena, ani EIB oprávněni 

hlasovat. Pro malé projekty financované 

prostřednictvím půjček od vnitrostátních 

bank poskytujících podporu nebo 

prostřednictvím grantů přispívajících 

k provádění vnitrostátního programu, 

který slouží konkrétním cílům, jež jsou 

v souladu s cíli Modernizačního fondu, se 

nepoužijí dvě předchozí věty za 

předpokladu, že v daném programu není 

použito více než 10 % podílu členského 

státu stanoveného v příloze IIb. 

doporučení vedly, v souladu s investiční 

politikou přijatou investiční radou 

a kritérii výběru uvedenými v odstavci 1, 

je kladné stanovisko přijato, pouze pokud 

dvoutřetinová většina všech členů hlasuje 

v jeho prospěch. V tomto případě nejsou 

členský stát, v němž bude investice 

vynaložena, ani EIB oprávněni hlasovat. 

5. Přijímající členské státy podají 

jednou ročně řídícímu výboru zprávu 

o investicích financovaných fondem. Tato 

zpráva se zveřejní a obsahuje: 

5. Přijímající členské státy podají 

jednou ročně investiční radě a poradnímu 

orgánu zprávu o investicích financovaných 

fondem. Tato zpráva se zveřejní 

a obsahuje: 

a) informace o financovaných 

investicích dle přijímajícího členského 

státu; 

a) informace o financovaných 

investicích dle přijímajícího členského 

státu; 

b) posouzení přidané hodnoty 

dosažené investicí z hlediska energetické 

účinnosti nebo modernizace energetické 

soustavy.  

b) posouzení přidané hodnoty 

dosažené investicí z hlediska energetické 

účinnosti nebo modernizace energetické 

soustavy.  

6. Řídící výbor podá každoročně 

Komisi zprávu o zkušenostech 

s hodnocením a výběrem investic. Komise 

do 31. prosince 2024 přezkoumá základ, na 

kterém jsou projekty vybírány, a případně 

předloží návrhy řídícímu výboru. 

6. Poradní orgán podá každoročně 

Komisi zprávu o zkušenostech 

s hodnocením a výběrem investic. Komise 

do 31. prosince 2024 přezkoumá základ, na 

kterém jsou projekty vybírány, a případně 

předloží návrhy poradnímu orgánu 

a investiční radě. 

7. Za účelem provádění tohoto článku 

je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23. 

7. Za účelem provádění tohoto článku 

je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23, pokud jde o podrobná 

opatření a efektivní fungování 

Modernizačního fondu. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

 Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Seznam zařízení, na která se tato směrnice 

od 1. ledna 2021 po dobu pěti let vztahuje, 

se předkládá do 30. září 2018 a seznamy 

pro následujících pět let se poté 

předkládají každých pět let. Každý seznam 

bude obsahovat informace o výrobní 

činnosti, převodech tepla a plynů, výrobě 

elektřiny a produkci emisí na úrovni 

dílčího zařízení po pět kalendářních let 

předcházejících podání. Bezplatné 

povolenky se poskytují pouze zařízením, 

která takové informace podají. 

Seznam zařízení, na která se tato směrnice 

od 1. ledna 2021 po dobu dvou let 

vztahuje, se předkládá do 30. září 2018 

a seznamy pro následující dva roky se poté 

předkládají každé dva roky. Každý seznam 

bude obsahovat informace o výrobní 

činnosti, převodech tepla a plynů, výrobě 

elektřiny a produkci emisí na úrovni 

dílčího zařízení po dva kalendářní roky 

předcházejících podání. Bezplatné 

povolenky se poskytují pouze zařízením, 

která takové informace podají. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a) v čl. 11 odst. 1 se vkládá třetí 

pododstavec, který zní: 

 „Od roku 2021 členské státy také zajistí, 

aby každý provozovatel hlásil v průběhu 

každého kalendářního roku výrobní 

činnost za účelem úpravy přidělování 

bezplatných povolenek v souladu s čl. 10a 

odst. 7.“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 12 – odst. 3 a 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 10a) v článku 12 se odstavec 3a mění 

takto: 

3a. Povinnost vyřadit povolenky 

nevzniká ve vztahu k emisím, u nichž bylo 

ověřeno, že byly zachyceny a přepraveny 

k trvalému uložení do zařízení s platným 

povolením podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 

23. dubna 2009 o geologickém ukládání 

oxidu uhličitého3. 

„3a. Povinnost vyřadit povolenky 

nevzniká ve vztahu k emisím, u nichž bylo 

ověřeno, že byly zachyceny a přepraveny 

k trvalému uložení do zařízení s platným 

povolením podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. 

dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu 

uhličitého3, ani ve vztahu k emisím, 

u nichž bylo ověřeno, že byly zachyceny 

nebo znovu využity způsobem, který 

zajišťuje trvalé vázání CO2, pro účely 

zachycování a opětovného využívání 

uhlíku.“ 

__________________ __________________ 

3 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114 3 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a) v čl. 14 odst. 1 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 „Do 31. prosince 2018 Komise přizpůsobí 

stávající pravidla pro monitorování 

a vykazování emisí ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 601/20121a s cílem 

odstranit regulační překážky pro investice 

do novějších nízkouhlíkových technologií, 

jako je zachycování a využívání uhlíku 

(CCU). Tato nová pravidla se budou 

vztahovat na všechny technologie CCU od 

1. ledna 2019.“ 

 __________________ 

 1a Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze 

dne 21. června 2012 o monitorování 
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a vykazování emisí skleníkových plynů 

podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 

12.7.2012, s. 30).  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23, pokud jde o úpravu 

monitorování a vykazování emisí a údajů 

o činnosti. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23, pokud jde o úpravu 

monitorování a vykazování emisí a údajů 

o činnosti. Pokud jde o monitorování, 

vykazování a ověřování emisí, Komise 

monitoruje účinné a soudržné 

uplatňování a vymáhání sankčních 

postupů na vnitrostátní úrovni. Komise 

stanoví účinný systém monitorování pro 

přeshraniční transakce s emisními 

povolenkami na úrovni Unie s cílem snížit 

riziko zneužívání a podvodných činností. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 25 – odstavce 1ba a 1bb (nové)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 20a) v článku 25 se doplňují odstavce, 

které znějí: 

 1ba) V návaznosti na čl. 6 odst. 2 

pařížské dohody Komise ve své zprávě, 

kterou připraví v souladu s článkem 28aa, 

posoudí vývoj politik v oblasti klimatu 

zaměřených na zmírňování, včetně tržních 

přístupů, ve třetích zemích a regionech 

a dopad těchto politik na 
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konkurenceschopnost evropského 

průmyslu. 

 1bb) Pokud se v této zprávě dojde 

k závěru, že stále přetrvává výrazné riziko 

úniku uhlíku, Komise předloží, bude-li to 

vhodné, legislativní návrh, jímž se upraví 

hranice v souvislosti s uhlíkem plně 

slučitelné s pravidly WTO a jenž bude 

založen na studii proveditelnosti, na které 

se začne pracovat v době zveřejnění této 

směrnice v Úředním věstníku. Tento 

mechanismus zahrne do systému EU ETS 

dovozce produktů vyráběných v odvětvích 

nebo pododvětvích určených v souladu 

s článkem 10a. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 27 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 22a) v článku 27 se první odstavec 

nahrazuje tímto: 

Členské státy mohou ze systému 

Společenství po konzultaci 

s provozovatelem vyloučit zařízení, jejichž 

emise vykázané příslušnému orgánu 

představují méně než 25 000 tun 

ekvivalentu oxidu uhličitého, a zařízení, 

kde probíhá spalování a jejichž jmenovitý 

tepelný příkon je nižší než 35 MW, 

s výjimkou emisí z biomasy, a to každý rok 

během tří let předcházejících oznámení 

podle písmene a), pokud tato zařízení 

podléhají opatřením, jimiž se dosáhne 

rovnocenného příspěvku ke snížení emisí, 

a pokud příslušný členský stát splní tyto 

podmínky: 

„Členské státy mohou ze systému 

Společenství po konzultaci 

s provozovatelem a na základě jeho 

souhlasu vyloučit zařízení, jejichž emise 

vykázané příslušnému orgánu představují 

méně než 50 000 tun ekvivalentu oxidu 

uhličitého, a zařízení, kde probíhá 

spalování a jejichž jmenovitý tepelný 

příkon je nižší než 35 MW, s výjimkou 

emisí z biomasy, a to každý rok během tří 

let předcházejících oznámení podle 

písmene a), pokud tato zařízení podléhají 

opatřením, jimiž se dosáhne rovnocenného 

příspěvku ke snížení emisí, a pokud 

příslušný členský stát splní tyto podmínky: 

a) Komisi oznámí každé takové 

zařízení a uvede příslušná zavedená 

opatření, na jejichž základě bude u tohoto 

zařízení dosaženo rovnocenného přínosu 

a) Komisi oznámí každé takové 

zařízení a uvede příslušná zavedená 

opatření, na jejichž základě bude u tohoto 

zařízení dosaženo rovnocenného přínosu 
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ke snížení emisí, a to před předložením 

nebo nejpozději při předložení seznamu 

zařízení podle čl. 11 odst. 1 Komisi; 

ke snížení emisí, a to před předložením 

nebo nejpozději při předložení seznamu 

zařízení podle čl. 11 odst. 1 Komisi; 

b) potvrdí, že byla přijata úprava 

monitorování s cílem zhodnotit, zda 

kterékoli ze zařízení vypustilo v kterémkoli 

kalendářním roce 25 000 tun ekvivalentu 

oxidu uhličitého nebo více, s výjimkou 

emisí z biomasy. Členské státy mohou 

zařízením, jejichž průměrné roční ověřené 

emise v období 2008–2010 jsou nižší než 

5 000 tun ročně, povolit zjednodušená 

opatření pro monitorování, vykazování 

a ověřování v souladu s článkem 14; 

b) potvrdí, že byla přijata úprava 

monitorování s cílem zhodnotit, zda 

kterékoli ze zařízení vypustilo v kterémkoli 

kalendářním roce 50 000 tun ekvivalentu 

oxidu uhličitého nebo více, s výjimkou 

emisí z biomasy. Členské státy mohou 

zařízením, jejichž průměrné roční ověřené 

emise v období 2008–2010 jsou nižší než 

5 000 tun ročně, povolit zjednodušená 

opatření pro monitorování, vykazování 

a ověřování v souladu s článkem 14; 

c) potvrdí, že pokud kterékoli zařízení 

vypustí v kterémkoli kalendářním roce 

25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 

nebo více, s výjimkou emisí z biomasy, 

nebo pokud se v souvislosti s tímto 

zařízením již neuplatňují opatření pro 

dosažení rovnocenného přínosu ke snížení 

emisí, zařadí se toto zařízení opět do 

systému Společenství; 

c) potvrdí, že pokud kterékoli zařízení 

vypustí v kterémkoli kalendářním roce 

50 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 

nebo více, s výjimkou emisí z biomasy, 

nebo pokud se v souvislosti s tímto 

zařízením již neuplatňují opatření pro 

dosažení rovnocenného přínosu ke snížení 

emisí, zařadí se toto zařízení opět do 

systému Společenství; 

d) zveřejní informace uvedené 

v písmenech a), b) a c) k veřejné diskusi. 

d) zveřejní informace uvedené 

v písmenech a), b) a c) k veřejné diskusi. 

Vyloučeny mohou být také nemocnice, 

pokud přijmou rovnocenná opatření. 

Vyloučeny mohou být také nemocnice, 

pokud přijmou rovnocenná opatření. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Článek 28a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22b) vkládá se nový článek 28a, který 

zní: 

 „Článek 28a 

 Úpravy podle globálního přezkumu 

v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

a pařížské dohodě 

 1. Do šesti měsíců od globálního 

přezkumu podle pařížské dohody v roce 
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2023 týkajícího se kolektivního úsilí stran 

v souvislosti s pokrokem na cestě 

k dosažení dlouhodobého globálního cíle 

a navazujících globálních přezkumů 

předloží Komise zprávu hodnotící nutnost 

aktualizovat a vylepšit opatření Unie 

v oblasti klimatu, a to s přihlédnutím 

k úsilí, jež vyvíjejí jiné významné 

ekonomiky, a ke konkurenceschopnosti 

v souvislosti s rizikem úniku uhlíku 

a ztráty investic. V případě potřeby bude 

po zprávě následovat legislativní návrh. 

 2. Ve své zprávě Komise posoudí 

zejména vhodné zvýšení lineárního 

faktoru uvedeného v článku 9 a potřebu 

dalších politik a opatření posilujících 

závazky Unie a členských států snížit 

emise skleníkových plynů, a případně 

prošetří proveditelnost zavedení emisního 

standardu. Komise rovněž posoudí 

ustanovení o úniku uhlíku s cílem 

postupně ukončit dočasné přidělování 

bezplatných povolenek.“ 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 30 – odst. 4a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22c) v článku 30 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „4a. Každých pět let by se měl provádět 

celkový přezkum vzájemného působení 

mezi EU ETS a dalšími politikami 

v oblasti klimatu, kvality ovzduší 

a energetiky na unijní a vnitrostátní 

úrovni s cílem dosáhnout větší soudržnosti 

a zabránit protichůdným dopadům 

překrývání politik.“ 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Článek 30a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22d) vkládá se nová kapitola IV, která 

zní: 

 „Kapitola IV Odvětví námořní a letecké 

dopravy 

 Článek 30a 

 Komise sleduje, zda v souladu s Pařížskou 

dohodou Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu všechna odvětví hospodářství 

přispívají ke snížení emisí CO2 a zda cíle 

a opatření dohodnuté na mezinárodní 

úrovni, jako například v rámci 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní 

organizace (IMO), dosahují náležitého 

snížení emisí.“ 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 

Směrnice 2003/87/ES 

Příloha IIa 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvýšení procentního podílu povolenek, 

které mají členské státy vydražit podle čl. 

10 odst. 2 písm. a) pro účely solidarity 

a růstu a s cílem snižovat emise 

a přizpůsobit se dopadům změny klimatu 

Zvýšení procentního podílu povolenek, 

které mají členské státy vydražit podle čl. 

10 odst. 2 písm. a) pro účely solidarity 

a růstu a s cílem snižovat emise 

a přizpůsobit se dopadům změny klimatu. 

Pokud jde o členské státy způsobilé 

k využívání Modernizačního fondu podle 

článku 10d, jejich podíl povolenek 

upřesněný v příloze IIa bude přenesen do 

jejich podílu v Modernizačním fondu. 
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