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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

S cílem EU snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 30 % lze plně souhlasit za 
předpokladu, že se ostatní rozvinuté části světa a hospodářsky vyspělejší rozvojové země 
zavážou ke srovnatelnému poměrnému omezení emisí. Souhlasit lze také se závazkem 
k alespoň 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 bez ohledu na jakoukoliv 
mezinárodní dohodu.

EU vytvořila systém pro obchodování s emisemi (EU ETS), který je základním kamenem její 
strategie pro omezování skleníkových plynů nákladově efektivním a hospodářsky účinným 
způsobem. Tržní nástroj je neocenitelným prostředkem a to, že Evropa vytvořila největší 
světový trh s uhlíkem a že byla vyčíslena cena uhlíku, ukazuje na obrovský potenciál tohoto 
nástroje. Dosavadní zkušenosti však odhalily prostor k vylepšení směrnice o systému EU pro 
obchodování s emisemi, proto je vítán stávající návrh, jehož účelem je systém ETS pozměnit 
a rozšířit.

Je nutné vyzdvihnout kvalitu návrhu Komise; zavedení celkového stropu pro povolenky 
na úrovni EU zlepší soudržnost a předvídatelnost systému pro obchodování s emisemi 
a zároveň přispěje k řešení nedostatků stávajícího systému v oblasti konkurenceschopnosti. 
Obchodování s povolenkami formou dražby je racionálním a transparentním způsobem 
rozdělování odpovědnosti. Přivítat je nutné rovněž návrh Komise na vysvětlení kritérií pro 
používání kreditů v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) a společného provádění (JI). 

Pokud jde o možnosti případného vylepšení stávajícího návrhu:

Panuje názor, že systém EU ETS by měl být navržen tak, aby mohl být propojen 
s celosvětovým systémem pro obchodování s emisemi, pokud dojde k uzavření mezinárodní 
dohody. Stejně důležité je však i to, aby byl systém schopen fungovat samostatně, jestliže 
žádná mezinárodní dohoda uzavřena nebude.

V případě neuzavření mezinárodních závazných dohod, které by obsahovaly vyčíslitelné 
ústupky jednotlivých odvětví, se stává zásadním problémem, jenž si žádá odpovídající řešení, 
riziko „přesouvání zdrojů emisí CO2“ (tj. přesouvání činností, při kterých vznikají skleníkové 
plyny, z EU do třetích zemí), v jehož důsledku dochází ke zvyšování celosvětových emisí 
a k ohrožení hospodářských činností na území EU.  

Klasifikace odvětví z hlediska jejich ohrožení přesouváním zdrojů CO2 je složitým a 
klíčovým úkolem; má-li být zajištěna lepší předvídatelnost pro odvětví, měla by být tato 
klasifikace provedena zcela transparentně a v co nejkratší době; zohledněny musí být rovněž 
přímé a nepřímé dopady očekávaného růstu cen vstupů. Bezplatné povolenky by měly být 
spojeny s jednoznačnými kritérii ve všech případech, kdy mezinárodní dohody nezaručují 
konkurenční neutralitu dražby. Klasifikace musí být provedena na základě konzultací s 
Evropským parlamentem, Radou a příslušnými odvětvími a pododvětvími.

Princip prodeje povolenek členskými státy v dražbě tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku, včetně 
finančního odvětví, je stále nejasný a musí být podrobně vysvětlen; přes zjevný zájem 
subjektů finančních trhů o tuto novou příležitost na trhu je nutné mít stále na paměti celkový 
cíl, kterým je omezení skleníkových plynů, a to zejména pokud jde o jeho dosažitelnost pro 
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primární subjekty (emitenty CO2) za přiměřené ceny. Praktické fungování obchodování 
formou dražby je podstatným prvkem revidovaného návrhu systému pro obchodování 
s emisemi, a musí být proto předmětem postupu spolurozhodování.

Podobně je nutné považovat zajímavé příjmy, které členské státy z obchodování 
s povolenkami očekávají, nikoli za nový zdroj prostředků na úhradu stávajících schodků, ale 
spíše za novou strategickou příležitost k podpoře trvale udržitelného rozvoje, kroků ke 
zmírňování změny klimatu, technologických inovací a výzkumu a za prostředek pomoci 
rozvojovým zemím, zejména těm nejméně rozvinutým, aby se dokázaly přizpůsobit. Tyto 
priority si žádají odpovídající transparentnost vůči EP a občanům a velmi důslednou kontrolu, 
pokud jde o otázky hospodářské soutěže a státní podpory.

Kromě toho zkušenosti z prvních dvou fází naznačují tendence účtovat hlavní část nákladů 
některých odvětví, zejména energetiky, konečnému spotřebiteli. Má-li být v energetickém 
odvětví obchodováno s povolenkami v plném rozsahu formou dražby, je zapotřebí náležitá 
míra kontroly a skutečné úsilí o snižování emisí ze strany výrobců energií. Předpokládané 
riziko růstu cen energií pro konečného spotřebitele vyvolává značné znepokojení, pokud jde 
o vliv tohoto růstu na inflační tlaky v Evropě, sociální a hospodářské dopady na domácnosti 
s nižšími a středními příjmy a jeho nepřímý dopad na celkové náklady pro spotřebitele 
energie v hospodářských odvětvích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor 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 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství o 
nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a o 
30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství o 
nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a o 
30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
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Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat k 
dosažení těchto snížení emisí.

Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat 
k dosažení těchto snížení emisí, včetně 
mezinárodního letectví, námořní dopravy 
a cementářského průmyslu. Emise z 
mezinárodní námořní dopravy by měly být 
zahrnuty do systému EU pro obchodování 
s emisemi (EU ETS) do roku 2015 nebo 
jinak začleněny do rozhodnutí o úsilí 
členských států snížit své emise 
skleníkových plynů, aby dostály závazkům 
Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Významným zdrojem zachytávání a 
skladování uhlíku jsou rostoucí stromy a 
dřevo a jeho deriváty. Dřevo navíc 
zmírňuje skleníkový efekt, neboť 
představuje náhradu za fosilní paliva. 
Lesy jsou tak skutečnou přirozenou 
zásobárnou uhlíku. Tento uhlík se však 
uvolňuje do ovzduší při mýcení a 
vypalování lesů. Proto je důležité zavést 
mechanismy na ochranu lesů s cílem 
zmírnit změnu klimatu.

Odůvodnění

Je vypočteno, že změny ve využití půdy (například odlesnění v tropických oblastech) mají na 
svědomí 20 % světových emisí skleníkových plynů. Na samotné odlesnění údajně připadají 
roční celosvětové emise skleníkových plynů ve výši 6 miliard tun ekvivalentu CO2.

Jen ve Francii představuje samotné skladování 15,6 milionů tun uhlíku a zachycuje 10 % 
emisí skleníkových plynů. Substituce se odhaduje na 14 milionů tun uhlíku. Bez lesů a dřeva 
by Francie vypouštěla dalších 108 milionů tun uhlíku, tj. přibližně o 20 % více.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) S ohledem na významný potenciál 
odvětví lesnictví pro zmírňování 
globálního oteplování by měly být 
poskytovány pobídky ke zlepšení a k 
rozvoji tohoto odvětví, přičemž musí být 
respektovány i všechny ostatní účely lesů. 

Odůvodnění

Ve zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2007 se uvádí, že z dlouhodobého 
hlediska poskytuje největší přínos, pokud jde o zmírňování změny klimatu, udržitelný rozvoj 
lesních porostů, který usiluje o zachování nebo zvýšení skladování uhlíku v lesích produkcí 
dřeva, celulózy a energie ze spalování dřeva. O tento cíl Evropský parlament rovněž usiloval 
ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2007, v němž Komisi vyzývá, aby zahrnula některé 
činnosti lesnictví do systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 4

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 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 90 %
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje v odvětvích 
v působnosti této směrnice 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 
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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 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. 

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 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. 

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 
neměly 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 na teplo získané 
vysoce účinnou kombinovanou výrobou 
podle směrnice 2004/8/ES v případě, že na 
takové teplo vyrobené v zařízeních jiných 
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výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

odvětví by byly přiděleny bezplatné 
povolenky, s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže. Odvětví výroby 
elektřiny by nicméně mělo pokračovat v 
intenzivním úsilí o snížení vnitřních emisí. 
Jakékoli přesouvání nákladů bude muset 
být vyhodnoceno a analyzováno, zejména 
z toho vyplývající posilování inflačních 
tlaků v Evropské unii, sociální a 
hospodářské dopady na domácnosti 
s nižšími a středními příjmy a nepřímý 
dopad na celkové náklady pro spotřebitele 
energie v hospodářských odvětvích. 
Orgány pro ochranu hospodářské soutěže 
by měly obzvlášť důsledně zasahovat 
v případech zneužívání silného postavení 
na trhu prostřednictvím přílišného a/nebo 
nevyváženého zvyšování cen energií.

Pozměňovací návrh 6

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. 

(17) Pro jiná odvětví, která spadají do
systému Společenství, by mělo být 100 % 
povolenek přidělováno bezplatně, 
nevstoupí-li v platnost účinná a ověřitelná 
mezinárodní dohoda a/nebo mezinárodní 
odvětvová dohoda. V případě existence 
takové dohody by měl být stanoven 
přechodový systém, podle něhož by v roce 
2013 bylo přiděleno 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. 
Poté by počet bezplatných povolenek měl 
klesat každý rok stejným dílem, což by 
vedlo k zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.
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Odůvodnění

Totéž jako bod odůvodnění 13. Vzhledem k tomu, že stanovený cíl systému obchodování 
s emisemi je snížit emise uhlíku při co nejnižších nákladech pro hospodářství (bod 
odůvodnění 1), je bezplatné přidělování nejúčinnějším způsobem přidělování povolenek v 
jednotlivých průmyslových odvětvích, s výjimkou odvětví výroby elektřiny. Jedinou výhodou 
obchodování s povolenkami formou dražby je to, že rozšiřuje systém na bezuhlíkové 
technologie, které nejsou zahrnuty do systému obchodování s emisemi, například jadernou, 
vodní a větrnou výrobu elektřiny. Obchodování formou dražby proto může mít v energetice 
své opodstatnění, pro jiná průmyslová odvětví je však méně účinné.

Pozměňovací návrh 7

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 platiti 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 

(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 a odvětvových měřítek. Tyto 
předpisy a měřítka by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, kombinované 
výroby tepla a elektřiny, 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 příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a teplem dodávanými 
průmyslovým zařízením. Měly by platit
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 



PE406.161v04-00 10/45 AD\741397CS.doc

CS

účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky s výjimkou elektřiny 
vyráběné pro vlastní spotřebu z odpadních 
plynů z průmyslových výrobních procesů. 
Povolenky, které se v roce 2020 ještě 
nacházejí v rezervě pro nové účastníky, by 
měly být nabídnuty v dražbě.

Odůvodnění

Dokud nebude dosaženo kvantifikovatelné a ověřitelné mezinárodní dohody, musí Komise 
umožnit v odvětvích, kde hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, bezplatné přidělování povolenek, 
přičemž tyto povolenky by měly být přidělovány nejen na základě harmonizovaných pravidel 
platných pro všechny členské státy, ale především na základě odvětvových měřítek, která byla 
předem projednána s příslušnými odvětvími. 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je účinným způsobem výroby energie a neměla by být 
z tohoto seznamu vyloučena. 

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity ihned po svém vzniku. V zájmu zajištění 
účinné návratnosti musí být umožněna co nejvyšší flexibilita pro využívání těchto plynů. 
Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektrické energie přispívá k zachování 
zdrojů a snížení emisí CO2. Elektřina vyrobená za těchto zvláštních okolností by měla být 
z dražby vyjmuta.

Pozměňovací návrh 8

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 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě a/nebo 
mezinárodních odvětvových dohodách, jež 
povedou 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 
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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 
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. 

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 
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. 

Pozměňovací návrh 9

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 

(20) Komise by proto nejpozději do června 
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 
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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 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společentsví, 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.

náročností by směly nastat nejpozději do 
30. ledna 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Kritéria pro taková odvětví 
a pododvětví by měla být stanovena 
a příslušná odvětví a pododvětví určena 
po konzultaci se sociálními partnery a 
s dotčenými účastníky v návrhu 
předloženém Evropskému parlamentu 
a Radě. Tento návrh by měl zohledňovat 
možnost, že nedojde k uzavření 
mezinárodní dohody s povinnými 
omezeními emisí uhlíku, a měl by zvážit 
možné alternativy k mezinárodní dohodě. 
Komise by svoji analýzu měla založit na 
posouzení nákladové struktury zařízení na 
území a mimo území Evropské unie a 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. Komise by 
měla sledovat potenciální dopady na 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
u výrobců z EU, kteří jsou povinni omezit 
emise uhlíku vzniklé při výrobě. 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

Kritéria pro určení a klasifikaci odvětví, v nichž může docházet k přesouváním zdrojů CO2, 
musí být vypracována mnohem dříve, než navrhuje Komise, aby měla tato odvětví k dispozici 
potřebné informace v dostatečném předstihu; musí být zohledněny přímé a nepřímé dopady 
na výrobce z EU.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 
mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008 - 2012 a 
stanoví ověřené snížení emisí (CER) a 
jednotky snížení emisí (ERU) z 
mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. I 
když podle kjótského rámce nesmějí po 
roce 2013 být vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro příjímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého 
rozvoje potenciálně dále vytvářeny. 
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 
partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. V případě 
nepodepsání takové dohody by možnosti 
dalšího používání CER a ERU podkopaly 
tuto pobídku a ztížily dosažení cíle 
Společenství posílit používání 
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu s 
cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů a 
mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Pokud je to v souladu s dosažením 
uvedených cílů, měla by existovat možnost 
uzavírat dohody s třetími zeměmi za 
účelem tvorby pobídek pro snížení emisí v 

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 
mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008 - 2012 
a stanoví ověřené snížení emisí (CER) 
a jednotky snížení emisí (ERU) 
z mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. I 
když podle kjótského rámce nesmějí po 
roce 2013 být vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro přijímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého 
rozvoje potenciálně dále vytvářeny. 
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 
partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. V případě 
nepodepsání takové dohody by možnosti 
dalšího používání CER a ERU podkopaly 
tuto pobídku a ztížily dosažení cíle 
Společenství posílit používání 
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu 
s cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů 
a mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Pokud je to v souladu s dosažením 
uvedených cílů, měla by existovat možnost 
uzavírat dohody s třetími zeměmi za 
účelem tvorby pobídek pro snížení emisí
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těchto zemích, které vedou ke skutečnému 
dodatečnému snížení emisí skleníkových 
plynů, a zároveň podporují inovační 
opatření ze strany společností usazených ve 
Společenství a technologický rozvoj třetích 
zemí. Takové dohody mohou být 
ratifikovány více zeměmi. Jakmile 
Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 
přístup ke kreditům z projektů v třetích 
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo v 
rámci systému Společenství.

v těchto zemích, které vedou ke 
skutečnému dodatečnému snížení emisí 
skleníkových plynů, a zároveň podporují 
inovační opatření ze strany společností 
usazených ve Společenství a technologický 
rozvoj třetích zemí. Takové dohody mohou 
být ratifikovány více zeměmi. Jakmile 
Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 
přístup ke kreditům z projektů v třetích 
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo 
v rámci systému Společenství. Kredity by 
však neměly být k dispozici u projektů 
prováděných v rámci mechanismu čistého 
rozvoje (CDM) a u projektů společného 
provádění (JI) v odvětvích, v nichž hrozí 
přesouvání zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 11

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 situaci v odvětví v rámci 
příštího přezkumu systému Společenství.

(33) Podle směrnice Rady 2003/96/ES ze 
dne 27. října 2003, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny1, je letectví 
průmyslovým odvětvím s vysokou 
energetickou náročností. Nebude-li 
existovat jiné použitelné palivo, je letectví 
zcela závislé na leteckém petroleji a 
náklady na jeho omezování jsou vysoké. 
Provozovatelé letadel mají velmi 
omezenou možnost přesunout náklady na 
uhlíkové povolenky na své zákazníky.
Společenství a členské státy by měly
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví. Dokud 
nebude existovat celosvětová dohoda 
o globálních opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví, bude 
vážným nebezpečím odklánění dopravy 
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a přesouvání zdrojů emisí CO2, zejména 
pokud bude u tohoto odvětví uplatňována 
v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi vysoká míra obchodování 
formou dražby. Míra obchodování formou 
dražby u povolenek pro letectví by měla 
zohledňovat riziko přesouvání zdrojů 
emisí CO2 a dopady systému EU pro 
obchodování s emisemi na 
konkurenceschopnost letectví v Evropské 
unii.
_______________
1 Úř. věst. L 283, 31.10.2003,  s. 51.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifické povaze leteckého odvětví je jeho začlenění do systému EU pro 
obchodování s emisemi rovněž předmětem stávající revize směrnice 2003/87/ES v souladu 
s návrhem Komise ES (2006) 818. O míře obchodování formou dražby v letectví se v rámci 
obecné revize musí rozhodnout po důkladném prozkoumání vlivů přesouvání zdrojů emisí 
CO2 a dopadů na konkurenceschopnost letectví EU, jež jsou v současnosti předmětem studie 
Evropské komise.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení k 
vypouštení emisí skleníkových plynů;

h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení k 
vypouštění emisí skleníkových plynů nebo 
aktualizaci tohoto povolení z důvodu 
změny povahy či fungování zařízení nebo 
z důvodu rozšíření zařízení či fyzikální 
změny vedoucí k podstatnému zvýšení 
kapacity stávajícího zařízení;
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Odůvodnění

Pokud jde o zásadu nediskriminace, s cílem zajistit rovné podmínky na trhu by všichni výrobci 
měli mít nárok obdržet srovnatelné množství bezplatných povolenek na základě cíle účinnosti 
(tj. měřítka), když otvírají nová zařízení nebo když zvyšují kapacitu stávajícího zařízení, 
přičemž návrh Komise omezuje bezplatné přidělování pouze na první případ. 

Tento pozměňovací návrh podporuje uzavření zastaralých a neúčinných zařízení a přechod 
výroby na centralizované moderní jednotky, které při řešení nezbytných vysokých investic 
využívají úspor z rozsahu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. t 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „Spalovací zařízení“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů;

t) „spalovacím zařízením“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů. Recyklační 
činnosti definované v příloze IIb směrnice 
91/156/EHS jsou však z této definice 
vyjmuty;

Odůvodnění

Jedním z cílů klimatického balíčku EU je podpora recyklace. Nemá tedy smysl zahrnovat 
recyklaci do systému, který ji bude penalizovat.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. u a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „dočasným ověřeným snížením emisí“ 
nebo „tCER“ se rozumí jednotka, která 
byla docílena prostřednictvím projektu 
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obnovy lesa nebo zalesňování a jejíž 
platnost uplyne na konci období trvání 
závazku, které následuje po období trvání 
závazku, během něhož byla docílena, 
v souladu s článkem 12 Kjótského 
protokolu k Rámcové úmluvě OSN 
o změně klimatu (UNFCCC).

Odůvodnění

Riziko omezené trvanlivosti lesů je v rámci procesu mechanismu čistého rozvoje řešeno 
vytvořením dočasných kreditů; tato opatření byla stanovena v roce 2003 na konferenci 
v Milánu (rozhodnutí 19/CP/9).

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. u b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ub) „odvětvími s významným rizikem 
přesouvání zdrojů emisí CO2“ se rozumí 
odvětví určená v souladu s čl. 10a odst. 9;

Odůvodnění

Upřesnění odvětví vystavených riziku odkazem na kritéria a přílohu Ia (novou).

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Co se týče zařízení, která jsou začleněna 
pouze do systému Společenství na období 
od roku 2013, členské státy zabezpečí, aby 
provozovatelé takovýchto zařízení mohli
nezávisle předkládat příslušným orgánům 
nezávisle ověřené údaje o emisích, aby tyto 

2. Co se týče zařízení, která jsou začleněna 
pouze do systému Společenství na období 
od roku 2013, členské státy zabezpečí, aby 
provozovatelé takovýchto zařízení 
předkládali příslušným orgánům řádně 
podložené a nezávisle ověřené údaje o 
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orgány mohly zohlednit množství 
povolenek, které se mají vydat.

emisích, aby tyto orgány mohly zohlednit 
množství povolenek, které se mají vydat.

Odůvodnění

Pokud mají být tyto údaje zohledňovány při určování množství povolenek, které budou 
vydány, musí být jejich předkládání povinné.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

3. Alespoň 50 % 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:

Odůvodnění

Obchodování s povolenkami formou dražby musí vést k přesunu finančních prostředků ze 
znečišťujících odvětví k činnostem rozvíjejícím obnovitelné zdroje energie, skladování uhlíku 
nebo předcházení uvolňování uhlíku.

Hlavní podmínkou trvalého využívání tropických pralesů musí být postup osvědčování, který 
je v souladu s šesti helsinskými kritérii udržitelného rozvoje, zejména se šestým kritériem, jež 
se týká socioekonomických přínosů.

V Evropské unii kompenzuje odvětví lesnictví a produkce dřeva 10–20 % emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
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;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj v odvětvích, 
jež spadají do působnosti této směrnice,
týkající se snižování emisí a přizpůsobení, 
včetně účasti na iniciativách v rámci 
Evropského strategického plánu pro 
energetické technologie a evropských 
technologických platforem;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních předpokladů systému Společenství je to, že zařízení, 
na něž se tento systém vztahuje, mohou významně přispět k dosažení cílů EU na poli snižování 
emisí, měly by být příjmy vytvořené v těchto zařízeních vynakládány tímto směrem. 
Technologické platformy EU jsou úspěšným nástrojem a měly by být posilovány.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních předpokladů systému Společenství je to, že zařízení, 
na něž se tento systém vztahuje, mohou významně přispět k dosažení cílů EU na poli snižování 
emisí, měly by být příjmy vytvořené v těchto zařízeních vynakládány tímto směrem. 
Technologické platformy EU jsou úspěšným nástrojem a měly by být posilovány.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na předcházení odlesňování, zejména v 
nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích, především 
prostřednictvím rozvoje postupů 
osvědčování a doplňkových opatření 
v členských státech nebo jejich regionech 
s cílem posílit přínos lesů a dřevařského 
průmyslu v boji proti globálnímu 
oteplování a změně klimatu, přičemž je 
nutné zajistit, aby lesy mohly i nadále 
plnit své další funkce;

Odůvodnění

Obchodování s povolenkami formou dražby musí vést k přesunu finančních prostředků ze 
znečišťujících odvětví k činnostem rozvíjejícím obnovitelné zdroje energie, skladování uhlíku 
nebo předcházení uvolňování uhlíku.

Hlavní podmínkou trvalého využívání tropických pralesů musí být postup osvědčování, který 
je v souladu s šesti helsinskými kritérii udržitelného rozvoje, zejména se šestým kritériem, jež 
se týká socioekonomických přínosů.

V Evropské unii kompenzuje odvětví lesnictví a produkce dřeva 10–20 % emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti energetické účinnosti a čistých 
technologií v odvětvích, která spadají do 
oblasti působnosti této směrnice.
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Odůvodnění

Příjmy z obchodování formou dražby by měly být v zásadě využity k vytvoření 
modernizovaných odvětví s nízkou produkcí uhlíku, tedy k reinvestování těchto finančních 
prostředků v dotyčných odvětvích.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alespoň 50 % příjmů z dražeb povolenek 
podle odstavce 2 se použije 
na financování snižování emisí 
skleníkových plynů, předcházení 
odlesňování a znehodnocování půdy a na 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu.

Odůvodnění

Příjmy z dražeb povolenek by měly být využity k boji proti klimatickým změnám – k jejich 
zmírnění i k adaptaci na ně – a k finanční podpoře nezbytných investic, zejména v případě 
rodin s nízkými příjmy. Alespoň polovina příjmů by měla být vyčleněna na financování 
zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni a předcházení odlesňování a znehodnocování půdy 
v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zahrnou informaci o 
využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.

4. Členské státy zahrnou informaci o 
využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES, a to s důrazem 
na otázky vnitřního trhu, státní podpory a 
hospodářské soutěže.

Komise každoročně předloží Evropskému 
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parlamentu zprávu o využití příjmů se 
zvláštním důrazem na dopady na vnitřní 
trh, státní podporu a hospodářskou 
soutěž.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

5. Komise do 31. prosince 2009 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu, jež bude obsahovat 
posouzení harmonogramu, správy a jiných 
aspektů obchodování formou dražby a jež 
bude v případě potřeby doplněna o návrh 
směrnice. Účelem tohoto návrhu bude 
zajistit 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, měli plný přístup 
a aby další účastníci nenarušovali průběh 
dražby nebo cíle v oblasti změny klimatu, 
které odůvodňují jejich přijetí. Návrh 
proto musí být dostatečně podrobný, mimo 
jiné pokud jde o harmonogram a četnost 
dražeb v členských státech, musí mít 
odpovídající rámec, přičemž bude řešit 
pravděpodobné dopady obchodování 
formou dražby zejména s ohledem na:
– spekulativní kroky,
– přeshraniční vlivy na hospodářskou 

soutěž,
– dopady na jiná odvětví,
– konkurenceschopnost evropského 

obchodu a průmyslu, zejména malých a 
středních podniků,

– inflační tlak a
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– vlivy na sociální a hospodářskou oblast.
Praktické fungování obchodování formou 
dražby je podstatným prvkem 
revidovaného návrhu systému EU pro 
obchodování s emisemi, a podléhá proto 
postupu spolurozhodování.

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se o klíčovém prvku rozšířeného systému obchodování s emisemi 
jednalo postupem projednávání ve výborech. Bylo by vhodnější, kdyby Komise navrhla postup 
spolurozhodování, avšak vzhledem k tomu, že tak neučinila, je nutné stanovit kritéria, která 
musí Komise ve svém rozhodnutí o způsobech provádění dražeb respektovat.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 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. Do 30. června 2011 budou přijata plně 
harmonizovaná opatření pro přidělování 
povolenek uvedených v odstavcích 2 až 6
a 8, která jsou platná v celém Společenství.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 27
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie. 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se s ohledem mimo jiné na 
emise ze zpracovatelského průmyslu
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se využijí 
odvětvová měřítka a zohlední nejúčinnější 
techniky, náhražky, alternativní výrobní 
procesy, využívání biomasy, kombinovaná 
výroba tepla a elektřiny a zachytávání a 
uskladňování skleníkových plynů v 
každém odvětví, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyráběné z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů s cílem 
využít tuto elektřinu pro vlastní spotřebu 
provozovatele těchto výrobních procesů, 
kdy se povolenky tomuto provozovateli 
přidělují v souladu se 
schválenými odvětvovými měřítky pro 
dané výrobní procesy. 

Komise zajistí, aby na zákazníka nebyly 
přeneseny žádné nadbytečné náklady.

Odůvodnění

Obchodování formou dražby s sebou nese významné riziko hospodářských škod ve 
zpracovatelských odvětvích, aniž by bylo dosaženo přínosu pro životní prostředí, jenž závisí 
výhradně na dodržení cílů v oblasti snižování emisí. Mělo by se tudíž zavádět, pouze pokud 
bude celosvětově harmonizované prostřednictvím mezinárodní dohody nebo alespoň doplněno 
vhodným mechanismem pro úpravu na hranicích. Stanovením měřítka podle nejlepších 
dostupných technik se nemění hospodářská pobídka ke snížení emisí ukončením neefektivní 
výroby a uplatňováním nejpřísnějších technických norem. 

Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektřiny přispívá k zachování zdrojů 
a snížení emisí CO2. Elektřina vyrobená za těchto specifických podmínek by měla být 
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vyloučena z obchodování formou dražby a zahrnuta do rámce přidělování povolenek stejnou 
metodikou, jež se použije u odpovídajícího zařízení výrobce těchto plynů. Odpovídá to 
podstatě bodu 92 sdělení Komise KOM(2008)830.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu a/nebo mezinárodní 
odvětvové dohody o změně klimatu, které 
povedou 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.

Pověření Komise k jednáním 
o mezinárodních dohodách bude vycházet 
z podrobného posouzení možných 
důsledků pro společnosti z EU a bude 
v souladu s kritérii uvedenými v příloze 
Ia.

Odůvodnění

Komise by se měla soustředit na dosahování kvantifikovatelných a ověřitelných odvětvových 
mezinárodních dohod; je to jediný způsob, jak zabránit přesouvání zdrojů emisí CO2 a nekalé 
hospodářské soutěži znevýhodňující průmyslová odvětví EU.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů s cílem 
využít tuto elektřinu pro vlastní spotřebu 
provozovatele těchto výrobních procesů, 
kdy se povolenky tomuto provozovateli 
přidělují v souladu se 
schválenými odvětvovými měřítky pro 
dané výrobní procesy.

Odůvodnění

Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektřiny přispívá k zachování zdrojů 
a snížení emisí CO2. Elektřina vyrobená za těchto specifických podmínek by měla být 
vyloučena z obchodování formou dražby a zahrnuta do rámce přidělování povolenek stejnou 
metodikou, jež se použije u odpovídajícího zařízení výrobce těchto plynů. Odpovídá to 
podstatě bodu 92 sdělení Komise KOM(2008)830.

Pozměňovací návrh 30

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.

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů.

Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení, které tento odpadní 
plyn produkuje, povolenky podle stejných 
zásad, jaké se uplatňují na toto zařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na výše uvedený pozměňovací návrh k čl. 10a odst. 1.
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Pozměňovací návrh 31

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 ostavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení bezplatného 
přidělování v roce 2020.

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 množství určené
v souladu s opatřeními uvedenými 
v odstavci 1, přičemž bude zohledněn 
případný výsledek mezinárodních jednání,
a bezplatné přidělení se poté každý rok 
sníží o stejné částky, což povede 
k ukončení bezplatného přidělování v roce 
2020.

Pozměňovací návrh 32

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. 

8. Pokud jde o článek 10b, bude v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
množství povolenek, jež jsou bezplatně 
přiděleny zařízením v odvětvích, která jsou 
vystavena závažnému riziku přesouvání 
zdrojů emisí CO2, činit 100 % množství 
určeného v souladu s odstavci 2 až 6.

Odůvodnění

Účinnost systému obchodování při snižování emisí závisí výhradně na počtu povolenek 
v systému. Jak jsou tyto povolenky nakonec přidělovány – prostřednictvím obchodování 
formou dražby nebo využitím měřítek – nemá vliv na celkový objem povolenek, a proto 
neovlivňuje environmentální cíle, o které systém usiluje. Bezplatné přidělování je tudíž svou 
účinností, pokud jde o snižování emisí, rovnocenné obchodování formou dražby, avšak 
znamená nižší náklady pro hospodářství.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8.

9. K 30. lednu 2010 a poté každé čtyři roky 
určí Komise odvětví, na něž odkazuje 
odstavec 8.

Odůvodnění

Odvětví, v nichž se předpokládá riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, i příslušná opatření by 
měla být určena co nejdříve. Opětovné určování těchto odvětví každé 3 roky nepochybně 
vyvolá nejistotu, která je škodlivá pro investice.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Parlamentu a Radě 
návrh odvětví, na něž odkazuje odstavec 8. 
Konzultuje přitom se všemi příslušnými 
sociálními partnery.

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by měly být v případě potřeby uplatněny v roce 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.

Dotčené zainteresované strany by měly být součástí rozhodovacího procesu. 

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování odvětví s nárokem na bezplatné povolenky není relevantní otázka 
uhlíkové účinnosti, ale předpisový rámec jejich činnosti, který účinnost ovlivňuje.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by měly být v případě potřeby uplatněny v roce 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.

Dotčené zainteresované strany by měly být součástí rozhodovacího procesu. 

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování odvětví s nárokem na bezplatné povolenky není relevantní otázka 
uhlíkové účinnosti, ale předpisový rámec jejich činnosti, který účinnost ovlivňuje.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví nezařazená do přílohy I mají 
každoročně na základě nových informací 
o trhu možnost požádat Komisi, aby znovu 
posoudila jejich ohrožení přesouváním 
zdrojů CO2.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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: 

Pro určení odvětví, na něž odkazuje 
odstavec 8, Komise vezme v potaz, do jaké 
míry je pro dotyčné odvětví nebo 
pododvětví možné přenést náklady 
požadovaných povolenek prostřednictvím
cen produktů bez ztráty podílu na trhu, 
ziskovosti či investičních příležitostí ve 
stejném odvětví nebo pododvětví ve 
třetích zemích, které neukládají 
srovnatelná omezení týkající se emisí. 
Přitom Komise zohlední mimo jiné tato 
kritéria: 

Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se měla tato doba prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování by měl být 30. červen 2009. Je velice obtížné předvídat dopad 
revidovaného systému EU pro obchodování s povolenkami na odvětví EU, na která se tento 
systém vztahuje. Jestliže z informací o trhu vyplyne, že v odvětví, kde se dosud 
nepředpokládalo přesouvání zdrojů emisí CO2, k tomuto přesouvání ve skutečnosti dochází, 
měl by být k dispozici opravný prostředek, aniž by bylo nutné čekat na další přezkum po 5 
letech. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby byly zohledňovány budoucí struktura trhu, 
stejně jako uhlíková náročnost výrobku a přepravné (které je v celé problematice přesouvání 
zdrojů emisí CO2 klíčovým faktorem).

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů; 

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů v odvětvích 
s vysokým množstvím emisí CO2 na 
prodejní jednotku; 
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Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se měla tato doba prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování by měl být 30. červen 2009. Je velice obtížné předvídat dopad 
revidovaného systému EU pro obchodování s povolenkami na odvětví EU, na která se tento 
systém vztahuje. Jestliže z informací o trhu vyplyne, že v odvětví, kde se dosud 
nepředpokládalo přesouvání zdrojů emisí CO2, k tomuto přesouvání ve skutečnosti dochází, 
měl by být k dispozici opravný prostředek, aniž by bylo nutné čekat na další přezkum po 5 
letech. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby byly zohledňovány budoucí struktura trhu, 
stejně jako uhlíková náročnost výrobku a přepravné (které je v celé problematice přesouvání 
zdrojů emisí CO2 klíčovým faktorem).

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik, 
s investičními náklady, které nevedou 
k výrazné ztrátě konkurenceschopnosti 
a/nebo podílu na trhu u zařízení, jež se 
nacházejí ve třetích zemích a nevztahují 
se na ně rovnocenná omezení emisí CO2;

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by měly být v případě potřeby uplatněny v roce 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.

Dotčené zainteresované strany by měly být součástí rozhodovacího procesu. 

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování odvětví s nárokem na bezplatné povolenky není relevantní otázka 
uhlíkové účinnosti, ale předpisový rámec jejich činnosti, který účinnost ovlivňuje.

Pozměňovací návrh 40
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;

c) stávající a předpokládanou tržní 
strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, zaměstnanost a 
hospodářský význam, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské 
soutěži, celosvětové ceny a mimo jiné 
přepravní náklady včetně přímých 
a nepřímých nákladů spojených s CO2;

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by měly být v případě potřeby uplatněny v roce 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.

Dotčené zainteresované strany by měly být součástí rozhodovacího procesu. 

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování odvětví s nárokem na bezplatné povolenky není relevantní otázka 
uhlíkové účinnosti, ale předpisový rámec jejich činnosti, který účinnost ovlivňuje.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.

d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích, a jejich dopad na 
konkurenceschopnost odvětví, na něž se 
vztahuje systém EU pro obchodování 
s emisemi;
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Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by měly být v případě potřeby uplatněny v roce 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.

Dotčené zainteresované strany by měly být součástí rozhodovacího procesu. 

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování odvětví s nárokem na bezplatné povolenky není relevantní otázka 
uhlíkové účinnosti, ale předpisový rámec jejich činnosti, který účinnost ovlivňuje.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přímé a nepřímé dopady 
předpokládaného nárůstu cen energií a 
určitých surovin v důsledku politiky 
v oblasti změny klimatu; 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) vedlejší sociální důsledky přenesení 
nákladů na konečného spotřebitele.

Pozměňovací návrh 44
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pro účely vyhodnocení, zda nárůst nákladů 
vyplývající ze systému Společenství může 
být přenesen, mohou být mimo jiné použity 
odhady ztrát tržeb v důsledku cen uhlíku 
nebo dopad na ziskovost dotyčných 
odvětví.

Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se měla tato doba prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování by měl být 30. červen 2009. Je velice obtížné předvídat dopad 
revidovaného systému EU pro obchodování s povolenkami na odvětví EU, na která se tento 
systém vztahuje. Jestliže z informací o trhu vyplyne, že v odvětví, kde se dosud 
nepředpokládalo přesouvání zdrojů emisí CO2, k tomuto přesouvání ve skutečnosti dochází, 
měl by být k dispozici opravný prostředek, aniž by bylo nutné čekat na další přezkum po 5 
letech. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby byly zohledňovány budoucí struktura trhu, 
stejně jako uhlíková náročnost výrobku a přepravné (které je v celé problematice přesouvání 
zdrojů emisí CO2 klíčovým faktorem).

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10b – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tento výsledek odpovídá 
kritériím stanoveným v příloze Ia, předloží
nejpozději v lednu roku 2010 Evropskému 
parlamentu a Radě návrh odvětví a 
pododvětví, jež je nutné považovat za 
odvětví s rizikem přesouvání zdrojů emisí 
CO2. Tato odvětví a pododvětví se určí na 
základě konzultací se sociálními partnery, 
dotčenými zainteresovanými stranami, 
Evropským parlamentem a Radou, 
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připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

přičemž se zohlední možnost, že nedojde 
k uzavření mezinárodní dohody 
s povinnými omezeními emisí uhlíku.

Odůvodnění

Je třeba stanovit dřívější data, aby měla odvětví, v nichž může docházet k přesouvání zdrojů 
emisí CO2, informace k dispozici v dostatečném předstihu.

Případná mezinárodní dohoda musí být kvantifikovatelná a ověřitelná a přinášet rovnocenná 
snížení emisí, jak navrhuje Komise.

Parlament a Rada musí být o návrhu Komise informovány a schválit jej, přičemž určení 
odvětví a pododvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, musí proběhnout za 
konzultace zainteresovaných stran.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 určující při 
zkoumání, jaká opatření jsou vhodná, a při 
určování odvětví, v nichž existuje 
významné riziko přesouvání zdrojů emisí 
CO2 podle čl. 10a odst. 8 a 9.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky.

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky 
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a odevzdají veškeré zbývající povolenky 
nebo odpovídající množství příslušným 
orgánům. Komise sleduje provádění v 
jednotlivých členských státech a zajistí, 
aby byla řádně uplatňována pravidla pro 
poskytování státní podpory a pravidla 
hospodářské soutěže, a nedocházelo tak 
zejména ke zneužívání dominantního 
postavení. Za tímto účelem zveřejní 
Komise každé tři měsíce přehled cen 
energetických produktů pro konečného 
spotřebitele rozčleněných podle 
jednotlivých společností, odvětví 
a členských států. Příslušnou část ceny 
pro konečného spotřebitele, která připadá 
na systém EU pro obchodování s emisemi, 
Komise zjistí a uvede v tomto přehledu 
zvlášť.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do vstupu v platnost budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu a 
před uplatněním čl. 28 odst. 3 a 4 se 
uplatňují odstavce 2 až 7 tohoto článku.

1. Do vstupu v platnost budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu nebo 
jakékoli mezinárodní odvětvové dohody
a před uplatněním čl. 28 odst. 3 a 4 se 
uplatňují odstavce 2 až 7 tohoto článku. 
Tento článek se však nepoužije u kreditů 
CDM a JI z projektů realizovaných 
v odvětvích, v nichž hrozí přesouvání 
zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Po dosáhnutí mezinárodní dohody o 
změně klimatu se v systému Společenství
přijmou pouze CER z třetích zemí, které 
uvedenou dohodu ratifikovaly. 

7. Po dosažení mezinárodní dohody nebo 
mezinárodních odvětvových dohod
o změně klimatu se do systému EU pro 
obchodování s emisemi přijmou pouze 
CER z třetích zemí, které uvedenou 
dohodu ratifikovaly. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenství a jeho členské státy povolí jen 
ty projektové aktivity, jejichž všichni 
účastníci mají svoje sídlo buď v zemi, která 
uzavřela mezinárodní dohodu týkající se 
takovýchto projektů, nebo v zemi, 
subfederálním nebo regionálním celku, 
který má spojitost se systémem 
Společenství podle článku 25.

Společenství a jeho členské státy povolí jen 
ty projektové aktivity, jejichž všichni 
účastníci mají svoje sídlo buď v zemi, která 
uzavřela mezinárodní dohodu týkající se 
takovýchto projektů, nebo v zemi, 
subfederálním nebo regionálním celku, 
který má spojitost se systémem 
Společenství podle článku 25. Tento 
odstavec se nepoužije u kreditů CDM a JI 
z projektů realizovaných v odvětvích, 
v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí 
CO2.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme nařízení o monitorování 
a vykazování emisí a v případě potřeby 
rovněž o údajích o činnostech uvedených v 
příloze 1, které jsou založeny na zásadách 
monitorování a vykazování emisí 

1. Do 31. prosince 2011 přijme Komise 
nařízení o monitorování a vykazování
emisí a v případě potřeby rovněž o údajích 
o činnostech uvedených v příloze 1, které 
jsou založeny na zásadách monitorování a 
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stanovených v příloze IV, a v nichž bude 
určen potenciál globálního oteplování v 
případě každého skleníkového plynu 
v požadavkách na sledování emisí a 
podávání zpráv o nich pro daný plyn.

vykazování emisí stanovených v příloze 
IV, a v nichž bude určen potenciál 
globálního oteplování v případě každého 
skleníkového plynu v požadavkách na 
sledování emisí a podávání zpráv o nich 
pro daný plyn.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nařízení může zohlednit nejpřesnější a 
nejaktuálnější dostupný vědecký důkaz, 
zejména z IPCC, a může konkretizovat
požadavky na provozovatele, aby podávali 
zprávy o emisích související s výrobou 
produktů vyráběných v eneregticky
náročných průmyslových odvětvích, která 
mohou podléhat mezinárodní hospodářské 
soutěži, a aby byly tyto informace 
nezávisle ověřitelné.

2. Nařízení zohlední nejpřesnější 
a nejaktuálnější dostupný vědecký důkaz, 
zejména z IPCC, a konkretizuje požadavky 
na provozovatele, aby podávali zprávy 
o emisích související s výrobou produktů 
vyráběných v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích, která mohou 
podléhat mezinárodní hospodářské soutěži, 
a aby byly tyto informace nezávisle 
ověřitelné. Nařízení rovněž stanoví 
pravidla pro předkládání zpráv ze strany 
finančních ústavů zapojených do 
obchodování s emisemi.

K těmto požadavkům může patřit podávání 
zpráv o úrovni emisí z výroby elektrické 
energie, na které se vztahuje systém 
Společenství a které souvisejí s výrobou 
takovýchto produktů.

K těmto požadavkům patří podávání zpráv 
o úrovni emisí z výroby elektrické energie, 
na které se vztahuje systém Společenství 
a které souvisejí s výrobou takovýchto 
produktů.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po přijetí této směrnice vypracuje 
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Komise každé dva roky zprávu se 
zhodnocením dopadu provádění závazků 
členských států podle této směrnice na 
hospodářskou soutěž na vnitrostátní a 
mezinárodní úrovni a na úrovni 
Společenství.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 15 – písm. b – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme nařízení o ověřování zpráv 
o emisích a akreditaci ověřovatelů, ve 
kterém se konkretizují podmínky 
akreditace a vzájemného uznávání 
ověřovatelů, jakož i odnímání akreditací 
ověřovatelům a v případě potřeby rovněž 
dohledu a vzájemného ověřování.

Do 30. června 2010 přijme Komise 
nařízení o ověřování zpráv o emisích a 
akreditaci ověřovatelů, ve kterém se 
konkretizují podmínky akreditace a 
vzájemného uznávání ověřovatelů, jakož i 
odnímání akreditací ověřovatelům a v 
případě potřeby rovněž dohledu a 
vzájemného ověřování.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může kromě zahrnutí uvedeného 
v článku 24 přijmout prováděcí opatření na 
vydávání povolenek, pokud jde o projekty, 
které spravují členské státy a kterými se 
snižují emise skleníkových plynů vně 
systému Společenství.

1. Komise může kromě zahrnutí uvedeného 
v článku 24 přijmout prováděcí opatření na 
vydávání povolenek, pokud jde o projekty, 
které spravují členské státy a kterými se 
snižují emise skleníkových plynů vně 
systému Společenství. Komise vyloučí 
kredity CDM a JI z projektů 
realizovaných v odvětvích, v nichž hrozí 
přesouvání zdrojů emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším než 
25 MW, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
s výjimkou emisí z biomasy, a to v každém 
z předcházejících tří let, a které podléhají 
opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného 
příspěvku ke snížení emisí, pokud 
příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším než 
50 MW, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
s výjimkou nevyhnutelných emisí oxidu 
uhličitého ze surovin a s výjimkou emisí 
z biomasy, a to v každém z předcházejících 
tří let, a které podléhají opatřením, jimiž se 
dosáhne rovnoměrného příspěvku ke 
snížení emisí, pokud příslušný členský stát 
splňuje tyto podmínky:

Odůvodnění

Malá zařízení by měla mít možnost se rozhodnout, že se do systému nezapojí, pokud byla 
přijata rovnocenná opatření, a to s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních 
podniků, zabránit nadbytečným administrativním nákladům a byrokracii a zvýšit účinnost 
systému. Třetinu z celkového počtu zařízení, na něž se systém vztahuje, tvoří malá zařízení, 
která společně produkují pouze 2 % celkových hlášených emisí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

b) potvrdí, že je zajištěno monitorování 
s cílem posoudit, zda některá ze zařízení 
vypouštějí 25 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více s výjimkou 
nevyhnutelných emisí CO2 ze surovin a s 
výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;
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Odůvodnění

Malá zařízení by měla mít možnost se rozhodnout, že se do systému nezapojí, pokud byla 
přijata rovnocenná opatření, a to s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních 
podniků, zabránit nadbytečným administrativním nákladům a byrokracii a zvýšit účinnost 
systému. Třetinu z celkového počtu zařízení, na něž se systém vztahuje, tvoří malá zařízení, 
která produkují pouze 2 % celkových hlášených emisí.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí z 
biomasy, a to za jeden kalednářní rok, nebo 
se ekvivalentí opatření již neuplatňují, 
zařízení se opět zařadí do systému;

c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 25 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou 
nevyhnutelných emisí oxidu uhličitého ze 
surovin a s výjimkou emisí z biomasy, a to 
za jeden kalendářní rok, nebo se 
ekvivalentní opatření již neuplatňují, 
zařízení se opět zařadí do systému;

Odůvodnění

Malá zařízení by měla mít možnost se rozhodnout, že se do systému nezapojí, pokud byla 
přijata rovnocenná opatření, a to s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních 
podniků, zabránit nadbytečným administrativním nákladům a byrokracii a zvýšit účinnost 
systému. Třetinu z celkového počtu zařízení, na něž se systém vztahuje, tvoří malá zařízení, 
která produkují pouze 2 % celkových hlášených emisí.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Článek 28 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úpravy, které jsou použitelné po uzavření 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu

Úpravy, které jsou použitelné po uzavření 
budoucí mezinárodní dohody a/nebo 
mezinárodních odvětvových dohod
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o změně klimatu

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
se použijí odstavce 2,3 a 4. 

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu a/nebo mezinárodní 
odvětvové dohody o změně klimatu, které 
do roku 2020 povedou k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
se použijí odstavce 2, 3 a 4. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 20 
%, ke kterému se Společenství zavázalo v 
mezinárodní dohodě, vynásobené podílem 
celkového snížení emisí skleníkových 
plynů v roce 2020, k němuž přispívá 
systém Společenství podle článků 9 a 9a.

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
Komise předloží Paramentu a Radě 
legislativní návrh, v němž odůvodní další 
snížení množství povolenek Společenství 
v roce 2020 na základě mechanismu 
lineárního faktoru a při zohlednění 
celkového snížení emisí skleníkových 
plynů ve Společenství pod 20 %, ke 
kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě.

Odůvodnění

Reakce na závěry jednání o mezinárodní dohodě by neměly probíhat samovolně, ale měly by 
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být výsledkem politického zhodnocení a rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí v 
souladu s odstavcem 2.

3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity, s výjimkou kreditů CDM 
a JI z odvětví, v nichž hrozí přesouvání 
zdrojů emisí CO2, schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Zpráva Komise

O vytvoření a fungování revidovaného 
systému EU pro obchodování s emisemi 
předkládá Komise výroční zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě. První 
zprávu předloží do ...*. 
* jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 64
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
Minimální požadavky na mezinárodní 

dohody
Mezinárodní dohoda zahrnující 
energeticky náročná odvětví, v nichž 
existuje výrazné riziko přesouvání zdrojů 
emisí CO2, nebo mezinárodní odvětvová 
dohoda týkající se těchto odvětví musí pro 
to, aby zajišťovala rovné podmínky pro 
tato odvětví, splňovat alespoň následující 
kritéria:
i) účast zemí musí představovat kritický 
objem alespoň 85 % výroby,
ii) zúčastněné země musí mít v oblasti 
snižování emisí CO2 stanoveny 
rovnocenné cíle,
iii) podobné systémy snižování emisí 
s rovnocenným účinkem musí uplatňovat 
všechny zúčastněné země či země 
s nerovnocennými cíli v oblasti emisí CO2
v odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi,
iv) konkurenční materiály musí podléhat 
rovnocenným omezením, které berou 
v úvahu životní cykly,
v) musí být zaveden účinný mezinárodní 
systém sledování a ověřování.

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh k článku 10b.
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