
AD\734965CS.doc PE406.005v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/0013(COD)

22. 7. 2008

STANOVISKO
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 
2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Navrhovatel: Kyriacos Triantaphyllides



PE406.005v02-00 2/27 AD\734965CS.doc

CS

PA_Legam



AD\734965CS.doc 3/27 PE406.005v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS) byl spuštěn dne 1. ledna 2005 a je jedním 
z nejdůležitějších nástrojů politiky EU v oblasti klimatu vzhledem ke své schopnosti 
dosáhnout hospodárným způsobem absolutního snížení emisí. V zájmu zvýšení stability 
a předvídatelnosti tohoto systému vypracovala Komise na žádost Evropské rady změnovou 
směrnici. Účelem této směrnice je zejména kodifikování definice spalovacího zařízení, a tedy 
i ukončení nejednotného uplatňování oblasti působnosti směrnice, která by měla být rozšířena 
tak, aby v období po roce 2013 zahrnovala i nová odvětví a plyny. Obchodování s emisemi 
skleníkových plynů je v prvé řadě záležitostí vnitrostátních vlád a regionálních uskupení 
zemí. Na první pohled se může zdát, že se netýká orgánů na nižší než vnitrostátní úrovni. To 
by však byl jen velmi omezený pohled. Spalovací zařízení vstupující na trh se musí nutně 
nacházet v tom či onom regionu členského státu a účinnost jeho zařízení, pokud jde o snahy 
přizpůsobit se měnícím se zdrojům energie, a závislost na trhu s emisemi skleníkových plynů 
či pokračování v obchodování na tomto trhu bude mít přímý vliv na místní životní prostředí, 
hospodářský rozvoj, ale i sociální soudržnost a úroveň zaměstnanosti v tomto regionu.

Návrh Komise je po technické stránce vyspělý a precizně zpracovaný dokument, jenž tvoří 
nedílnou součást mezinárodních dohod.

Jak několikrát zdůraznila komisařka Hübnerová, díky novým pravidlům získává evropská 
politika v oblasti regionálního rozvoje v programovém období 2007–2013 významnou úlohu 
při financování a podpoře udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie. V rámci 
politiky soudržnosti se v období 2007–2013 plánuje zvýšení již tak významného příspěvku, 
který je určen k plnění úkolů spojených se zajištěním bezpečnějších a udržitelnějších zdrojů 
energie. Vyjádřeno konkrétními finančními údaji: z Fondu soudržnosti bylo na toto období 
přiděleno 15,2 miliard EUR na investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti.

Vzhledem k těmto velkým investicím a vzhledem k tomu, že je třeba dotčeným regionům 
umožnit, aby sledovaly souvislost mezi investicemi ze strukturálních fondů EU a fungováním 
spalovacích zařízení v jejich regionu, která z těchto investic těží, navrhovatel navrhuje, aby 
regionální orgány a orgány místní samosprávy, které zodpovídají za prostředky určené na 
regionální rozvoj, byly informovány:

 o obchodních operacích, které zařízení provádějí na jejich území, a umožnit tak těmto 
orgánům posuzovat účinnost výdajů z fondu pro regionální rozvoj určených na pomoc 
společnostem provozujícím tato zařízení při přechodu používané technologie na čisté a 
obnovitelné energetické zdroje.

Parlament nedávno poukázal1 na skutečnost, že v mnoha regionech Unie, a to zejména 
v regionech, jejichž hlavní zdroj příjmů tvoří cestovní ruch, je dostupnost levné letecké 
dopravy podmínkou zajištění stálé prosperity tohoto nejvýznamnějšího odvětví. Proto země 
jako Kypr, Řecko, Malta a nejvzdálenější regiony Unie mají zájem na tom, aby bylo zajištěno, 
že mezi nezbytností přijímat účinná opatření ke zmírnění dopadu změny klimatu a udržitelnou 
levnou leteckou dopravou bude udržována spravedlivá rovnováha.
                                               
1 Viz zpráva M. Sudrové o strategii pro nejvzdálenější regiony
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Zkušenosti z prvního obchodovacího období ukazují, že se ceny povolenek mohou 
dramaticky měnit, což vede k nejistotě těch, kdo zvažují investici do energetických úspor či 
do projektů v oblasti obnovitelných energií. Takové investice pak ztrácejí na atraktivitě. 
Součástí nového systému by měla být opatření proti spekulacím, které mohou mít velmi 
škodlivé účinky, jak je v současné době patrné na jiných trzích, potravinovými počínaje a 
ropnými konče.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Obchodování prostřednictvím aukce by 
proto mělo být základním principem pro 
přidělování, neboť je nejjednodušším a 
dle všeobecného mínění hospodářsky 
nejúčinnějším systémem. Tím by se měly 
odstranit rovněž neočekávané zisky a noví 
účastníci a hospodářské systémy s 
nadprůměrně vysokým růstem by měli mít 
stejné podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení.

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Hospodářsky nejúčinnějším systémem, 
který umožní vytvořit pobídky pro 
nízkouhlíkové technologie a dosáhnout 
cíle snížení emisí, je bezplatné přidělování 
povolenek na základě srovnávacích 
kritérií a skutečné produkce. Tím by se 
měly odstranit rovněž neočekávané zisky a 
noví účastníci a hospodářské systémy s 
nadprůměrně vysokým růstem by měli mít 
stejné podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení.

Odůvodnění

Chceme-li vytvořit systém obchodování s emisemi, který by byl efektivní z hlediska nákladů 
a dostatečně účinný a který by skutečně pomohl dosáhnout cílů v oblasti snižování emisí při 
co nejnižších nákladech, nejsou aukce tou nejlepší volbou. Lepším systémem je přidělování na 
základě srovnávacích kritérií (benchmarks) a skutečné produkce. Jak vyplývá z nedávné 
studie, kterou pro IFIEC zpracovala společnost ECOFYS, umožní tento systém zajistit 
vysokou úroveň ochranu životního prostředí při minimálních nákladech.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 
prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu 
a lepšími výhledy růstu. Devadesát 
procent celkového množství povolenek, s 
nimiž se bude obchodovat formou aukce, 
by mělo být rozděleno mezi členské státy 
na základě jejich relativního podílu na 
emisích roku 2005 v rámci systému 
Společenství. Deset procent tohoto 
množství by mělo být rozděleno v zájmu 
solidarity a růstu ve Společenství ve 
prospěch zmíněných členských států a 
mělo by být použito ke snížení emisí a k 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 
Při rozdělení těchto 10 % by se měl brát 
ohled na příjem na hlavu za rok 2005 a na 
výhledy růstu členských států, tzn. že 
členské státy s nízkým příjmem na hlavu a 
dobrými výhledy růstu by měly obdržet 
více. Členské státy s průměrným příjmem 

vypouští se
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na hlavu, který činí více než 120 % 
průměru Společenství, by měly při tomto 
rozdělení přispět svým dílem, s výjimkou 
případů, kdy přímé náklady na celkový 
balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7% HDP.

Odůvodnění

Tato úprava je nezbytná kvůli přijetí systému založenému na srovnávacích kritériích.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a 
přizpůsobení se nevyhnutelným dopadům 
změny klimatu, je vhodné použít 
minimálně 20 % výnosů z aukcí 
povolenek k následujícím účelům: snížení 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu, financování 
výzkumu a vývoje na poli snižování emisí 
a přizpůsobení se, rozvoj obnovitelných 
energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 pokrýt 20 % svých 
energetických potřeb obnovitelnými 
energiemi, splnění závazku Společenství 
do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost 
Společenství o 20 %, zachytávání a 
geologické uskladňování skleníkových 
plynů, příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění a k 
podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie v 
domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je 
výrazně pod čistými výnosy, jež veřejné 
orgány očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 

vypouští se
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povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování 
administrativních výdajů správy systému 
Společenství. Měla by být včleněna 
ustanovení o monitorování používání 
prostředků získaných z aukcí k daným 
účelům. Toto oznámení nezbavuje členské 
státy povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 
Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních. Touto směrnicí 
nejsou dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů týkajících se státních 
podpor, které mohou být uskutečněny 
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

Odůvodnění

Tato úprava je nezbytná kvůli přijetí systému založenému na srovnávacích kritériích.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování s 
povolenkami formou aukce od roku 2013
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto 
odvětví přesouvat zvýšené náklady na 
CO2. Pro zachytávání a uskladňování 
uhlíku by měly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto 
opatření spočívá v povolenkách, které s 
ohledem na uskladněné emise nemusí být 
vráceny. Výrobci elektřiny by mohli 
dostávat bezplatné povolenky pro výrobce 
tepla, pokud budou tito používat vysoce 
účinnou kombinovanou výroby tepla 
podle směrnice 2004/8/ES v případě, že 
takovým výrobcům tepla v zařízeních 
jiných odvětví byly přiděleny bezplatné 
povolenky s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže.

(16) Obchodování s povolenkami na emise 
je nástrojem, který by měl pomoci splnit 
cíle snížení emisí CO2 za minimálních 
nákladů. Bezplatné přidělování povolenek 
na základě srovnávacích kritérií 
a skutečné produkce vytváří nezbytné 
pobídky ke zvyšování účinnosti. Náklady, 
které zúčastněná zařízení a nepřímo 
i spotřebitelé nesou v důsledku 
obchodování s povolenkami na emise, by 
tak mohly být omezeny na finanční 
prostředky nutné ke snižování emisí CO2 
v souladu se stanoveným cílem. Emise 
CO2, které jsou ještě povoleny pod 
stanoveným stropem, tedy nevytvářejí pro 
Společenství žádné náklady. Náklady
vzniknou teprve tehdy, až se tyto emise 
budou řídit budoucím, přísnějším 
redukčním cílem. Toto omezení nijak 
neohrožuje dosažení cílů politiky v oblasti 
klimatu. Pro dosažení cílů snížení CO2 je 



PE406.005v02-00 8/27 AD\734965CS.doc

CS

třeba správně stanovit příslušná 
srovnávací kritéria. Celkového 
redukčního cíle bude možné dosáhnout 
díky tomu, že kritéria mohou být 
v následujících letech upravována 
směrem dolů. Proto by se bezplatné 
přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií a skutečné produkce 
mělo stát od roku 2013 pravidlem ve všech 
odvětvích a po celé období.

Odůvodnění

Chceme-li vytvořit systém obchodování s emisemi, který by byl efektivní z hlediska nákladů 
a dostatečně účinný a který by skutečně pomohl dosáhnout cílů v oblasti snižování emisí při 
co nejnižších nákladech, nejsou aukce tou nejlepší volbou. Lepším systémem je přidělování na 
základě srovnávacích kritérií (benchmarks) a skutečné produkce. Jak vyplývá z nedávné 
studie, kterou pro IFIEC zpracovala společnost ECOFYS, umožní tento systém zajistit
vysokou úroveň ochranu životního prostředí při minimálních nákladech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

vypouští se

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování narušuje fungování tržních 
mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by se mnoho 
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byrokracie a byly by odměněny podniky s nejlepšími výsledky. Přesouvání zdrojů emisí CO2 
a nekalou soutěž, která hrozí evropským podnikům ze zemí, jež se nepřipojily k souhrnné 
mezinárodní dohodě o změně klimatu, je třeba neutralizovat stanovením povinnosti dovážet 
povolenky ze zahraničí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek 
a alternativních výrobních procesů,
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycování a skladování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být 
přiděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou a teplem. Měly by platit rovněž 
pro nové účastníky, kteří provozují stejné 
činnosti jako stávající zařízení, jimž jsou 
přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být povoleno bezplatné přidělování 
povolenek zařízením na základě 
harmonizovaných předpisů Společenství 
(„benchmarks“). Tyto předpisy by měly 
vycházet z technik s největší účinností 
týkající se skleníkových plynů a energie. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k zvýšení emisí ze zařízení s nízkou 
účinností.
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Odůvodnění

Povolenky by měly být ve všech odvětvích přidělovány podle srovnávacích kritérií založených 
na skutečné produkci. Další ustanovení o nových účastnících atd. jsou proto zbytečná 
a mohou být vypuštěna. Přidělování povolenek na základě srovnávacích kritérií a skutečné 
produkce ponechává efektivním podniků prostor pro růst na úkor podniků neefektivních a ve 
prospěch celkového cíle politiky v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, zřídí Společenství rovněž systém 
bezplatného přidělování povolenek na 
základě srovnávacích kritérií v odvětvích 
nebo pododvětvích, jež splňují příslušná 
kritéria.
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nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Odůvodnění

Systém srovnávacích kritérií na základě nejlepších technologických postupů je 
nejefektivnějším a nejhospodárnějším řešením.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž bylo zjištěno výrazné 
riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2, by 
mohla obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 

(20) Komise by proto nejpozději do června 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí.
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byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Odůvodnění

Zavedením systému srovnávacích kritérií se minimalizuje riziko „přesouvání zdrojů emisí“ 
(tzv. carbon leakage). Není však jasné, proč by odvětví, v nichž by mohlo dojít k tomuto 
přesouvání, měla být určena teprve v roce 2010; došlo by totiž pouze ke zpoždění nezbytných 
investic. Komisi by měl na přijetí rozhodnutí stačit jeden rok.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) [Co se týče přístupu k povolenkám, k 
letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k jiným průmyslovým odvětvím, která 
dostávají přechodné bezplatné povolenky, 
nikoli jako k výrobcům elektřiny. To 
znamená, že 80 % povolenek by mělo být 
přiděleno zdarma v roce 2013 a poté by 
přidělování bezplatných povolenek pro 
letecký průmysl mělo klesat každý rok o 
stejný díl, což by mělo vést k ukončení 
přidělování bezplatných povolenek v roce 
2020. Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a přezkoumat 

(33) [Co se týče přístupu k povolenkám, 
k letecké dopravě by se mělo přistupovat 
s ohledem na schopnost tohoto odvětví 
nalézt ve střednědobém či dlouhodobém 
výhledu alternativní paliva. To znamená, 
že 80 % povolenek by mělo být přiděleno 
zdarma v roce 2013 a poté by přidělování 
bezplatných povolenek pro letecký 
průmysl mělo klesat každý rok o stejný díl, 
což by mělo vést k ukončení přidělování 
bezplatných povolenek v roce 2020. 
Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a přezkoumat 
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situaci v odvětví v rámci příštího přezkumu 
systému Společenství.]

situaci v odvětví v rámci příštího přezkumu 
systému Společenství. Komise by měla 
přijmout veškerá nezbytná opatření ke 
zmírnění případných negativních 
ekonomických a sociálních dopadů na 
neodlehlejší regiony a ostrovy Evropské 
unie (včetně malých ostrovních členských 
států) a na řídce osídlené severní oblasti, 
na něž se vztahují ustanovení této 
směrnice.]

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice  pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, pro 
přechodné přidělování povolenek v celém 
Společenství, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k přidělování 
povolenek v rámci systému srovnávacích 
kritérií pro monitorování, vykazování 
a ověřování emisí, pro akreditaci 
ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Odůvodnění

K přechodnému bezplatnému přidělování povolenek nedojde, neboť systém srovnávacích 
kritérií bude uplatněn i v odvětvích s velkou energetickou náročností. V rámci systému 
přidělování podle srovnávacích kritérií by se aukce použila pouze tehdy, kdyby zařízení 
nevyhovělo kritériím.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 a - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je objem povolenek, které byly 
v souladu s čl. 10a odst. 2 druhou větou 
dodatečně přiděleny subjektům v určitém 
odvětví z důvodu zvýšení produkce, vyšší 
než objem povolenek, které subjekty 
v tomto sektoru vrátily z důvodu menšího 
snížení na základě dodatečných úprav, 
sníží se v roce následujícím po roce, 
v němž došlo k této nerovnováze, 
srovnávací kritéria pro toto odvětví 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v [čl. 23 odst. 3], a to tak, aby 
bylo zajištěno snížení celkových emisí, na 
něž se vztahuje článek 9. Za tím účelem 
sdělí příslušné orgány do 30. dubna 
každého roku Komisi, zda došlo 
k překročení objemu emisních povolenek.

Odůvodnění

Bezplatným přidělením povolenek s dodatečnou úpravou podle skutečné produkce se splní cíle 
snižování emisí CO2, bude zajištěn růst a zamezí se tomu, aby podniky měly zisky bez svého 
přičinění (jak vyplývá ze studie ECOFYS o metodě IFIEC). V případě zvýšení produkce 
mohou dodatečné úpravy vést k přidělení dalších povolenek v následujícím roce. Je však třeba 
zajistit dosažení celkového cíle, a proto pokud přidělené povolenky překročí plán produkce, 
jednotlivá kritéria budou upravena směrem dolů podle korekčního mechanismu, který bude 
stanoven v souladu s čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
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Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10
Obchodování s povolenkami formou 

dražby

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.
2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:
(a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;
(b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.
Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství v 
roce 2007.
V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního 
pododstavce úměrně upraví, aby 
přerozdělení představovalo 10 %.
3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování s 
povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů z 
obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:
(a) na snížení emisí skleníkových plynů, 

vypouští se
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včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;
(b) na vývoj v oblasti obnovitelných 
energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost o 20 
%.
(c) na zachytávání a geologické 
uskladnění skleníkových plynů;
(d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;
(e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;
(f) na řešení sociálních aspektů v 
domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace;
(g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.
4. Členské státy zahrnou informaci o 
využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.
5. Komise do 31. prosince 2010 přijme
nařízení o harmonogramu, správě a 
jiných aspektech obchodování formou 
dražby, aby byla zajištěna otevřenost, 
transparentnost a nediskriminační 
charakter tohoto obchodování. Budou 
pořádány dražby s cílem, zajistit, aby 
provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému 
Společenství, mají plný přístup a že další 
účastníci nebrání aukci. Opatření, jež má 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3.“
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Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitelé vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. Má-li se evropským 
spotřebitelům ušetřit až 55 miliard EUR ročně a udržet ceny elektrické energie o 20–30 
EUR/MWh nižší, a to aniž by byl zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, 
nemohou být dražby základem systému. Bezplatné přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně 
nákladově efektivní i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených v 
odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná v 
celém Společenství.

1. Počínaje rokem 2013 přidělují členské 
státy všechny povolenky bezplatně na celé 
období. Komise do 30. června 2009 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 a 3, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. Definice odvětví, na něž se tato 
směrnice vztahuje, představuje však její 
podstatný prvek a jakákoli její změna 
musí být proto přijata formou nařízení.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje k 
účinným technikám v oblasti skleníkových 
plynů a energetické účinnosti a ke 
snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, a který nemotivuje
k zvyšování emisí.
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skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.
Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Odůvodnění

Dražba povolenek je pro splnění cíle EU ohledně snížení emisí CO2 zbytečná; vedla by 
k výraznému zvýšení cen energie, poškodila konkurenceschopnost průmyslu a zbavila 
spotřebitele kupní síly. Lepší volbou je bezplatné přidělování na základě srovnávacích 
kritériích v rámci celé EU s možností dodatečných úprav (s ohledem na skutečnou produkci).

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. Zařízením se přidělí povolenky v počtu 
odpovídajícím násobku očekávaného 
průměrného ročního objemu produkce, 
příslušného srovnávacího kritéria zařízení 
a počtu kalendářních roků v přidělovacím 
období od uvedení zařízení do provozu. 
Pokud se objem produkce za kalendářní 
rok odchyluje od očekávané průměrné 
roční produkce, provozovatel v případě 
snížení produkce vrátí do 30. dubna 
následujícího roku příslušnému orgánu 
počet povolenek rovnající se násobku 
sníženého objemu produkce 
a srovnávacího kritéria, které bylo 
přiděleno danému zařízení. V případě 
zvýšení produkce přidělí příslušný orgán 
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na základě žádosti do 30. dubna 
dodatečné povolenky, jejichž počet se 
stanoví stejným výpočtem. Srovnávací 
kritéria se stanoví regulačním postupem 
s kontrolou uvedeným v [čl. 23 odst. 3]. 
Při jejich stanovení se zohlední technický 
potenciál těchto zařízení pro snižování 
emisí. Technicky nevyhnutelné emise 
související s výrobou se při stanovování 
srovnávacího kritéria nesnižují. Totéž 
platí pro odpadní plyny, jejichž produkci 
se nelze vyhnout. V případě, že je odpadní 
plyn používán jako palivo, měly by být 
povolenky přiděleny provozovateli 
zařízení, které odpadní plyn produkuje, 
podle stejných zásad přidělování, jaké se 
uplatňují podle tohoto odstavce.

Odůvodnění

Povolenky by se měly přidělovat bezplatně na základě celounijních srovnávacích kritérií, 
s možností dodatečné úpravy podle skutečné produkce. Tato metoda přidělování povolenek 
vytváří účinný nástroj na ochranu klimatu při přiměřených nákladech pro celou ekonomiku. 
Tento model je stanoven novým odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. a) Pokud pro určité produkty nebo 
procesy nebyla regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v [čl. 23 odst. 3] 
stanovena srovnávací kritéria, přidělí se 
danému zařízení emisní povolenky v počtu 
odpovídajícím průměrnému ročnímu 
objemu povolenek v druhém 
obchodovacím období systému 
obchodování s emisemi, přičemž tento 
objem se upraví lineárním faktorem podle 
článku 9. Je třeba přihlédnout 
k technickému potenciálu snižování emisí, 
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který mají daná zařízení.

b) Pokud produkty nebo procesy nejsou 
zahrnuty do druhého obchodovacího 
období systému obchodování s emisemi, 
postupuje se podle dosavadních pravidel 
(„grandfathering“).

Odůvodnění

Je třeba vycházet z toho, že srovnávací kritéria nemohou být zatím stanovena pro všechny 
produkty a procesy. Tak tomu může být v případě vysoce diferencovaných produktů, které 
odpovídají malému podílu emisí v rámci systému obchodování s emisemi. Těmto zařízením je 
třeba přidělit jejich povolenky na emise CO2 metodou tzv. „grandfatheringu“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s 
cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením a 
týkajících se tohoto druhu tepla upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Zařízením na kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností ve 
smyslu směrnice 2004/8/ES se povolenky 
pro výrobu elektřiny a tepla přidělí 
bezplatně na neurčitou dobu na základě 
srovnávacích kritérií.

Odůvodnění

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je základním prvkem ochrany klimatu. Zachování 
a rozšiřování vysoce účinné kombinované výroby je požadováno a rovněž podporováno 
směrnicí 2004/8/ES. Bylo by kontraproduktivní, pokud by dražby vytvářely další zátěž. V 
mnoha případech by se podpora, kterou kombinované výrobě poskytují jednotlivé členské 
státy, minula účinkem; stávající zařízení by omezila výrobu a mohlo by se stát, že zařízení by 
se v budoucnosti již nerozšiřovala. Pokud by podstatou systému přidělování povolenek 
výrobcům elektrické energie měly být aukce, bylo by vynětí kombinované výroby z aukcí 
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prospěšné pro ochranu klimatu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 6  pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky.

vypouští se

Odůvodnění

Povinnost výrobců elektrické energie získávat povolenky na emise CO2 v aukcích by vytvářela 
pro spotřebitele značné, avšak zbytečné náklady. Účinnější by byl systém obchodování 
s emisemi založený na bezplatném přidělování povolenek podle srovnávacích kritérií 
a skutečné produkce.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.

vypouští se

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitelé vysoké 
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náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. Má-li se evropským 
spotřebitelům ušetřit až 55 miliard EUR ročně a udržet ceny elektrické energie o 20–30 
EUR/MWh nižší, a to aniž by byl zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, 
nemohou být dražby základem systému. Bezplatné přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně 
nákladově efektivní i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a  odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

vypouští se

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitelé vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. Má-li se evropským 
spotřebitelům ušetřit až 55 miliard EUR ročně a udržet ceny elektrické energie o 20–30 
EUR/MWh nižší, a to aniž by byl zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, 
nemohou být dražby základem systému. Bezplatné přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně 
nákladově efektivní i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
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Čl. 10 a  odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8. 
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.
Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední: 
(a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;
(b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;
(c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
(d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.
Pro účely vyhodnocení, zda nárůst 
nákladů vyplývající ze systému 
Společenství může být přenesen, mohou 
být použity odhady ztrát tržeb v důsledku 
zvýšených cen uhlíku nebo dopad na 
ziskovost dotyčných zařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitelé vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. Má-li se evropským 
spotřebitelům ušetřit až 55 miliard EUR ročně a udržet ceny elektrické energie o 20–30 
EUR/MWh nižší, a to aniž by byl zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, 
nemohou být dražby základem systému. Bezplatné přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně 
nákladově efektivní i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 b
Opatření k podpoře vybraných 
průmyslových odvětví s vysokou 
energetickou náročností v případě úniku 
uhlíku

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2001 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

– úpravu procentuálního podílu 
povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví 
nebo pododvětví uvedená v článku 10a; 

– začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“

vypouští se
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Odůvodnění

Většina těchto problémů se vyřeší zavedením systému srovnávacích kritérií. Pokud jde 
o rychle rostoucí ceny energie, systém kritérií by navíc podpořil i investice do účinnějších 
technologií. To představuje další konkurenční výhodu tohoto systému.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát do 30. září 2011 
uveřejní a předloží Komisi seznam zařízení 
na svém území, na která se vztahuje tato 
směrnice, jakož i bezplatné přidělení 
povolenek každému zařízení na svém 
území vypočítané podle pravidel 
uvedených v čl. 10a odst. 1.

1. Každý členský stát do 30. září 2011 
uveřejní a předloží Komisi seznam zařízení 
na svém území, na která se vztahuje tato 
směrnice, jakož i bezplatné přidělení 
povolenek každému zařízení na svém 
území vypočítané podle pravidel 
uvedených v čl. 10a odst. 2.

Odůvodnění

Tato úprava je nezbytná kvůli přijetí systému založenému na srovnávacích kritériích.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice  pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES



PE406.005v02-00 26/27 AD\734965CS.doc

CS

Čl. 11 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy a Komise zajistí, aby 
regionálním orgánům byly poskytovány 
příslušné informace o zařízeních na jejich 
území, které jim umožní posuzovat 
účinnost výdajů z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj či Fondu soudržnosti 
určených k tomu, aby pomohly 
společnostem provozujícím tato zařízení 
při převodu používaných technologií na 
čisté a obnovitelné zdroje energie.
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