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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod 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 přepokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
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.

(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. 
Tento ambiciózní příspěvek EU spolu se 
systémem obchodování s emisemi 
v každém případě představuje 
v mezinárodním kontextu relativně velkou 
zátěž pro evropské hospodářství. 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 a námořní dopravy.

Odůvodnění

Evropské podniky jsou vystaveny hospodářské soutěži na mezinárodní úrovni a cíle snížení 
emisí CO2 pro ně v této souvislosti znamenají relativně velkou zátěž. To je úkol, který je proto 
nutno splnit, má-li být dosaženo cílů Lisabonského procesu.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pokud Společenství a třetí země 
uzavřou mezinárodní dohodu, podle níž 
bude po roce 2012 přijato celosvětové 
opatření, mělo by zásadním způsobem být
podpořeno snížení kreditních emisí 
produkovaných těmito zeměmi. Než se 
takováto dohoda uzavře, mělo by být lépe 
zajištěno další využívání kreditů z oblastí 
mimo Společenství. 

(6) Pokud Společenství a třetí země 
uzavřou mezinárodní dohodu, podle níž 
bude po roce 2012 přijato celosvětové 
opatření, musí být zásadním způsobem
podpořeno snížení kreditních emisí 
produkovaných těmito zeměmi. Než se 
takováto dohoda uzavře, musí být lépe 
zajištěno další využívání kreditů z oblastí 
mimo Společenství. 

Odůvodnění

Směrnice musí vytvořit závazný rámec pro všechny zúčastněné strany za účelem vydávání 
kreditů snižování emisí.   

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 

(15) Výnosy z aukcí povolenek by měly 
pomoci financovat značné úsilí 
vynaložené na boj se změnou klimatu 
a přizpůsobení se jeho nevyhnutelným 
následkům. Mohly by být například 
využity ke 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 
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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.

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. 
Členské státy by měly rozhodovat 
o přidělování výnosů pro jednotlivá 
opatření podle svých potřeb. 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

Vzhledem k tomu, že environmentální politika se řídí zásadou sdílené kompetence, musí být 
členské státy odpovědné za rozhodování o přidělování výnosů z aukcí povolenek pro 
jednotlivá opatření na boj proti změně klimatu.

Pozměňovací návrh 4
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Lze realisticky vycházet z toho, že 
mezinárodní dohoda Kjóto II stanoví 
rozdílné závazky pro průmyslové země a 
transformující se země („společné, avšak 
rozlišené jednání. To představuje pro 
Společenství výzvu účinně přispět 
k omezení obsahu emisí CO2. Tato dohoda 
by mohla vést k mezinárodnímu uznání 
nárůstu emisí CO2  v určitých 
transformujících se zemích. Společenství 
by proto mělo zohlednit výsledné narušení 
hospodářské soutěže. K přesouvání zdrojů 
emisí CO2  dochází tedy nejen při 
nedodržování mezinárodní dohody, ale i 
v případě, že tato dohoda stanovuje 
rozdílné závazky. Tento problém by mohly 
vyřešit odvětvové dohody a srovnávací 
kritéria.

Odůvodnění

Lze očekávat, že země, které usilují o hospodářský rozvoj, přistoupí k mezinárodní dohodě 
pouze v případě, že si zachovají prostor pro další rozvoj průmyslu. S tím související rozdílné 
závazky v oblasti snižování CO2 povedou k tomu, že dojde k narušení hospodářské soutěže, 
což představuje pro EU trvale problém, jak reagovat na přesun výroby do míst s nižšími 
požadavky v souvislosti s emisemi CO2.  

Pozměňovací návrh 5

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 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství a 
s ohledem na mezinárodní konkurenci,
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 týkajících se 
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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 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, kombinované 
výroby, jakož i zachycování a skladování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku ke 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 hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky, s výjimkou elektřiny vyráběné 
z odpadních plynů z průmyslových 
výrobních procesů pro vlastní spotřebu. 
Povolenky, které se v roce 2020 ještě 
nacházejí v rezervě pro nové účastníky, by 
měly být nabídnuty v dražbě. Komise by 
měla při stanovování měřítek konzultovat 
příslušná odvětví.

Odůvodnění

Až do dosažení skutečně kvantifikovatelné a ověřitelné mezinárodní dohody musí Komise 
umožnit přidělování povolenek zdarma těm odvětvím, kde existuje riziko přenosu emisí CO2, 
nejen pomocí prostřednictvím harmonizovaných pravidel na úrovni celého Společenství, ale 
především prostřednictvím odvětvových srovnávacích kritérií prodiskutovaných se 
zúčastněnými stranami.

Kombinovaná výroba je energeticky účinný výrobní proces a neměla by sem být zahrnuta. 

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity neprodleně po svém vzniku. Pro zajištění 
účinné návratnosti musí být umožněna co největší flexibilita. Jejich využití pro výrobu 
elektřiny přispívá k zachování zdrojů a snižuje emise CO2. Elektřina vyrobená za těchto 
zvláštních podmínek by měla být z dražby vyjmuta.
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V rámci celosvětového hospodářského systému jsou evropské podniky nuceny soutěžit 
s podniky ze třetích zemí, na něž se vztahují odlišné rámcové podmínky. Narušení 
hospodářské soutěže, které je výsledkem méně přísných požadavků na emise CO2 ve třetích 
zemích zvyšuje nebezpečí, že výrobní činnost bude převedena. Situaci na mezinárodní úrovni 
je proto třeba zohlednit při snahách účinně přispět k ochraně klimatu .

Pozměňovací návrh 6

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 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 

(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, 
zvyšovala by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, 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 ve výši 100 % energeticky 
náročným odvětvím. 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 
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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. 

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

Aby bylo možno účinně přispět k ochraně klimatu musí Společenství přijmout účinná 
preventivní opatření, která mají zabránit přenesení výrobní činnosti do třetích zemí s méně 
přísnými požadavky na emise CO2. Zejména energeticky náročná odvětví nebo pododvětví 
nejsou kvůli tlaku mezinárodní konkurence schopna převést zvýšení nákladů na zvýšení cen 
svých výrobků. Z toho důvodu by dodatečné náklady, které jsou výsledkem obchodování 
s emisemi, vedly k přesunu výroby s možným negativním dopadem na celosvětové emise. Je 
proto nutné minimalizovat zátěž pomocí dlouhodobého bezplatného přidělování kvót emisí.

Je důležité snažit se nejen o dosažení celosvětové mezinárodní dohody, ale i o zajištění 
mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína a 
Indie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Jestliže se nepodaří dosáhnout 
mezinárodní dohody o omezení 
globálního oteplování, mělo by 
Společenství usilovat o uzavření 
bilaterálních a multilaterálních dohod 
s ostatními významnými producenty 
skleníkových plynů. Nezávisle na výsledku 
současných jednání by mělo Společenství 
zaujmout vedoucí postavení při vytváření 
světové environmentální organizace, která 
zahrne oficiální mezinárodní 
environmentální předpisy, které již byly 
přijaty, spolu s účinnými soudními 
mechanismy.
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Odůvodnění

Je nutné počítat s možností neúspěchu současných jednání týkajících se období po Kjótu a 
zvažovat trvalá a účinná řešení.

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 
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 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a 
s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu s hodnocením situace, která se 
bude týkat všech průmyslových odvětví, 
zejména energeticky náročných odvětví 
nebo jednotlivých odvětví, u nichž se 
ukázalo, že v nich dochází k přesunům 
zdrojů emisí CO2. Kritéria pro taková 
odvětví a pododvětví by měla být 
stanovena a příslušná odvětví 
a pododvětví určena v návrhu 
předloženém Evropskému parlamentu a 
Radě po konzultaci se sociálními partnery 
a dotčenými účastníky. Tento návrh by 
měl zohledňovat možnost, že nedojde 
k uzavření mezinárodní dohody 
s povinnými omezeními, a možné 
alternativy k mezinárodním dohodám.
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, 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 
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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.

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. Komise by 
měla sledovat potenciální vlivy na 
konkurenceschopnost a zaměstnanost u 
výrobců z EU, kteří takové produkty 
používají jako vstupy pro svou výrobní 
činnost. 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

Vzhledem k právní nepřesnosti výrazu „energeticky náročný“, pokud existuje významné 
nebezpečí přesunů zdrojů emisí CO2, musí se zpráva hodnotící situaci a navrhovaná řešení 
vztahovat na všechna průmyslová odvětví se zvláštním důrazem na odvětví, která mají 
vysokou spotřebu energie.

Kritéria pro vymezení a klasifikaci odvětví postižených únikem uhlíku musí být vypracována 
mnohem dříve, než je to navrženo Komisí, aby byla postižená odvětví předvídatelná. Musí být 
zohledněny přímé a nepřímé dopady na výrobce z EU.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) V důsledku tohoto bezplatného 
přidělování povolenek ve výši 100 % bude 
zahrnutí dovozů do obchodování 
s emisemi nadbytečné. Tato skutečnost by 
zaručila dodržování závazku, který byl 
přijat v rámci WTO, a měla by vést také 
k tomu, že třetí země k takovým 
ochranářským opatřením nepřistoupí. 
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Současně to přispívá ke zlepšení 
atmosféry jednání a zvyšuje ochotu 
přijmout účinná opatření EU ke snížení 
emisí CO2.

Odůvodnění

V rámci WTO je Společenství povinné zaručit nediskriminující přístup na své trhy. Jakékoli 
diskriminující zahrnutí dovozů se stává v důsledku 100% bezplatného přidělování povolenek 
energeticky náročným odvětvím nadbytečným. Současně se tak zakročí proti nebezpečí 
případných ochranářských protiopatření ze strany členských států. Cíle, kterým je zřízení 
pokud možno celosvětového systému obchodování s emisemi, lze dosáhnout pouze tehdy, 
jestliže budou účastníci jednání přesvědčení o tom, že Společenství takovýmto systémem 
nesleduje ochranářský záměr.  

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 

(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.
Používání ověřených snížených emisí 
(CER) a jednotek snížení emisí (ERU) by 
mělo být možné i bez mezinárodní dohody 
o změně klimatu. Používání CER a ERU 
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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 
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.

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 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 CDM a u 
projektů společného provádění v odvětví, v 
nichž hrozí přesun zdrojů emisí CO2.

Odůvodnění

Opatření v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) účinně přispívají k ochraně klimatu 
v rozvojových zemích. Pro dosažení celosvětových cílů v oblasti snížení emisí CO2 je proto 
v každém případě žádoucí, aby se takovýchto projektů účastnily méně rozvinuté země. Co 
nejširší zapojení rozvojových zemí do CDM je proto jistě na místě a nemělo by se omezovat 
pouze na okruh potenciálních smluvních partnerů mezinárodní dohody. Jestliže se státy budou 
podílet na opatřeních CDM, může to usnadnit jejich přistoupení k mezinárodní dohodě 
o ochraně klimatu.

Odvětví, kde existuje nebezpečí přesunu emisí CO2, by neměla ohrožovat vnější konkurence, 
která bude mít výhodu kreditů CDM a JI.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nejméně rozvinuté země jsou 
obzvláště citlivé vůči dopadům změny 
klimatu a za emise skleníkových plynů 
jsou zodpovědné jen malým procentním 
dílem. Proto by měla být dána potřebám 
těchto zemí zvláštní priorita, když jsou 
používány výnosy z aukcí k podpoře 
přizpůsobení se rozvojových zemí 
dopadům změny klimatu. V těchto zemích 
bylo zatím zahájeno jen málo projektů 
mechanismu čistého rozvoje (CDM), proto 
by mělo být poskytnuto ujištění, že kredity 
z projektů, které v těchto zemích začnou po 
roce 2012, budou akceptovány i v případě 
neexistence mezinárodní dohody. Tento 
nárok by měl být přiznán nejméně 
rozvinutým zemím do roku 2020 za 
předpokladu, že do té doby ratifikují buď 
celosvětovou dohodu o změně klimatu, 
nebo dvoustrannou, případně 
mnohostrannou smlouvu se 
Společenstvím.  

(24) Nejméně rozvinuté země jsou 
obzvláště citlivé vůči dopadům změny 
klimatu a za emise skleníkových plynů 
jsou zodpovědné jen malým procentním 
dílem. Proto by měla být dána potřebám 
těchto zemí zvláštní priorita, když jsou 
používány výnosy z aukcí k podpoře 
přizpůsobení se rozvojových zemí 
dopadům změny klimatu. V těchto zemích 
bylo zatím zahájeno jen málo projektů 
mechanismu čistého rozvoje (CDM), proto 
by mělo být poskytnuto ujištění, že kredity 
z projektů, které v těchto zemích začnou po 
roce 2012, budou akceptovány i v případě 
neexistence mezinárodní dohody. Tento 
nárok by měl být přiznán nejméně 
rozvinutým zemím do roku 2020.

Odůvodnění

Opatření v rámci mechanismu čistého rozvoje (CDM) účinně přispívají k ochraně klimatu 
v rozvojových zemích. Pro dosažení celosvětových cílů v oblasti snížení emisí CO2 je proto 
v každém případě žádoucí, aby se takovýchto projektů účastnily méně rozvinuté země. Co 
nejširší zapojení rozvojových zemí do CDM je proto jistě na místě a nemělo by se omezovat 
pouze na okruh potenciálních smluvních partnerů mezinárodní dohody. Jestliže se státy budou 
podílet na opatřeních CDM, může to usnadnit jejich přistoupení k mezinárodní dohodě 
o ochraně klimatu.   

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise předkládá výroční zprávy o 
vytvoření a fungování revidovaného 
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systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS) Evropskému parlamentu 
a Radě. První z těchto zpráv bude 
předložena jeden rok po přijetí této 
směrnice.

Odůvodnění

Tento proces je velmi složitý a vyžaduje trvalé interinstitucionální sledování a hodnocení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – bod b – 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 aktualizované povolení k vypouštění 
emisí skleníkových plynů, jehož 
aktualizace byla podmíněna výraznou 
změnou povahy nebo fungování zařízení 
či jeho významným rozšířením;

Odůvodnění

Ve stávajícím návrhu Komise již rozšířené kapacity nejsou definovány jako nový účastník. 
Vzniká tak rozdíl mezi výhradním přidělováním u nových zařízení s kredity na emise 
skleníkových plynů a ponecháním rozšířených kapacit v režimu obchodování formou aukce. 
Návrh Komise vytváří nerovnováhu mezi novými zařízeními a zdokonalením kapacit, což 
nevede k nejúčinnějšímu chování a současně to znamená možné narušení inovací u stávajících 
procesů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – bod c – písm. u a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[(ua)] Využití složek, jak je stanoví příloha 
II B směrnice Rady 91/156/EHS ze dne 
18. března 1991, kterou se mění směrnice 
75/442/EHS o odpadech, se vyjímá 
z definice „spalovacích zařízení“.

Odůvodnění

Jedním z cílů klimatického balíčku EU je podporovat recyklaci. Nemá tedy smysl zahrnovat 
recyklaci do systému, který ji bude sankcionovat.

Pozměňovací návrh 15

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. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 se použijí
takto:

Odůvodnění

Vzhledem k závažnosti a naléhavosti problému by měly být veškeré výnosy z aukcí povolenek 
věnovány na opatření navržená za účelem snížení emisí skleníkových plynů, rozvoje 
obnovitelné energie, boje proti odlesňování, podpory rozvojových zemí při adaptaci na změnu 
klimatu a poskytnutí pomoci domácnostem s nižšími příjmy, aby využívaly energii 
efektivnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 16

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

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) administrativní výdaje do výše 10 % 
vytvořených příjmů.

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby na boj se změnou klimatu bylo vyčleněno pouze 20 % z příjmů 
z obchodování s emisemi, což zjevně není dostačující, zejména pokud do této částky mají být 
zařazeny administrativní výdaje. Pokrytí deficitů vnitrostátních rozpočtů by nemělo být 
hlavním stimulem pro obchodování.

Pozměňovací návrh 17

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 rozhodnou o přidělování 
výnosů pro jednotlivá opatření podle 
svých potřeb a do svých zpráv 
předložených podle rozhodnutí 
č. 280/2004/ES zahrnou informaci 
o využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů a geografické rozdělení využití 
příjmů a zaměří se zejména na otázky 
vnitřního trhu, státní pomoci a 
hospodářské soutěže.

Komise každoročně předloží Evropskému 
parlamentu zprávu o využití příjmů 
se zaměřením zejména na otázky 
vnitřního trhu, státní podpory 
a hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Tento proces je velmi složitý a vyžaduje trvalé interinstitucionální sledování a hodnocení. 
Musí se zlepšit transparentnost a musí být možné posuzovat, zda byly splněny povinnosti 
uvedené v čl. 10 odst. 3a. Rovněž je nutno zajistit, aby Unie jako celek rozdělovala své úsilí 
efektivně. Vzhledem k tomu, že environmentální politika se řídí zásadou sdílené kompetence, 
musí být členské státy odpovědné za rozhodování o přidělování výnosů z aukcí povolenek pro 
jednotlivá opatření na boj proti změně klimatu.
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Pozměňovací návrh 18

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. Nejpozději do 31. prosince 2009
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, jež bude obsahovat 
vyhodnocení 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 
obchodování, a minimalizovat tak prostor 
pro spekulace. 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, a musí mít 
odpovídající rámec, který bude řešit 
pravděpodobné dopady obchodování 
formou dražby zejména s ohledem na:
– spekulativní kroky,
– přeshraniční vlivy na hospodářskou 
soutěž,
– dopady na jiná odvětví,
– konkurenceschopnost obchodu 
a průmyslu EU, zejména malých 
a středních podniků,
– inflační tlak a
– vlivy na sociální a hospodářskou oblast.
Praktické fungování obchodování formou 
dražby je podstatným prvkem 
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revidovaného návrhu systému EU 
obchodování s emisemi, a je proto 
předmětem postupu spolurozhodování.

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se o klíčovém prvku rozšířeného systému obchodování s emisemi 
jednalo postupem projednávání ve výboru. Je proto důležité, aby Komise předložila návrh ke 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 19

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

vypouští se

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se o klíčovém prvku rozšířeného systému obchodování s emisemi 
jednalo postupem projednávání ve výboru. Je proto důležité, aby Komise předložila návrh ke 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 20

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 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se zabezpečí, aby se 
přidělování uskutečňovalo způsobem, který 
motivuje k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se použijí 
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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.

odvětvová měřítka a zohlední se
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy, kombinovaná výroba 
a zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů, a který nemotivuje k zvyšování 
emisí. Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie, s výjimkou elektřiny vyrobené 
z odpadních plynů z průmyslových 
výrobních procesů pro vlastní spotřebu 
provozovatele těchto výrobních procesů, 
přičemž přidělování tomuto provozovateli 
se uskuteční v souladu s odvětvovými 
měřítky schválenými pro tyto výrobní 
procesy.

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

Odůvodnění

The use of waste gases from the production process for the generation of electricity 
contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity 
produced under these special circumstances should be excluded from auctioning, and 
included by the same allocation methodology as applied to respective installations of the 
producer of these gases. This corresponds with the main content of point 92 of the 
Commission Communication COM(2008)830.

The electricity production sector cannot be excluded from its own climate efforts by 
a generalised passing-on of costs.

Pozměňovací návrh 21

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.

3. Výrobci elektřiny dostávají bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí na základě 
jednotných referenčních hodnot 
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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.

Společenství s cílem zajistit rovné 
zacházení se všemi výrobci tepla. Tyto 
referenční hodnoty se stanovují 
a kontrolují v rámci harmonizovaného 
postupu. 

Odůvodnění

Výroba elektřiny v zařízeních na kombinovanou výrobu je nejúčinnější metodou výroby 
energie. Je proto třeba zajistit její podporu i po roce 2013. Tomuto účelu slouží bezplatné 
přidělování emisních povolenek. 

Pozměňovací návrh 22

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 pro 
vlastní spotřebu provozovatele těchto 
výrobních procesů, přičemž přidělování 
tomuto provozovateli se uskuteční 
v souladu s odvětvovými měřítky 
schválenými pro tyto 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 stejné metodiky, jaká se použije 
u odpovídajícího zařízení výrobce těchto plynů. Odpovídá to hlavnímu obsahu bodu 92 
sdělení Komise KOM(2008)0830.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 7
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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 náležitě 
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.

Odůvodnění

Způsob, jakým Komise navrhuje zacházet s energeticky náročnými průmyslovými odvětvími 
v EU, u nichž existuje nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2, závisí na výsledku mezinárodních 
jednání. Je třeba, aby Komise určila, zároveň s těmito průmyslovými odvětvími, přijatelné cíle 
pro snížení emisí skleníkových plynů na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, které by vedly 
k opravdovému kvantifikovatelnému a ověřitelnému snížení emisí v EU i ve světě.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději k 30. lednu 2010 a poté každé
čtyři roky určí Komise odvětví uvedená 
v odstavci 8.

Odůvodnění

Odvětví považovaná za citlivá vůči přesunu zdrojů emisí CO2 i příslušná opatření by měla být 
určena co nejdříve. Opětovné posouzení dotyčných odvětví každé tři roky zbytečně povede 
k právní nejistotě, která je škodlivá investicím.

Pozměňovací návrh 25
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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

Tento proces je velmi složitý a vyžaduje trvalé interinstitucionální sledování a hodnocení.

Pozměňovací návrh 26

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

Každoročně na základě nových informací 
o trhu bude mít odvětví nezahrnuté do 
přílohy I možnost požádat Komisi, aby 
znovu posoudila jeho citlivost vůči 
přesunu zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 27

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

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 

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek
prostřednictvím cen produktů bez větší 
ztráty svého postavení v mezinárodní 
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vně Společenství, přičemž zohlední: hospodářské soutěži, přičemž zohlední:

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – 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) současnou a očekávanou tržní 
strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, vztah k zaměstnanosti 
a hospodářství, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži, 
s přihlédnutím k přepravním nákladům;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – 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 klimatu;

Pozměňovací návrh 30

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.
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Pozměňovací návrh 31

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 použity odhady 
ztrát tržeb v důsledku zvýšených cen 
uhlíku nebo dopad na ziskovost dotyčných
odvětví či pododvětví.

Odůvodnění

V celém svém návrhu Komise poukazuje na odvětví či pododvětví, u nichž existuje nebezpečí 
přesunu zdrojů emisí CO2, a proto dává smysl zachovávat stále stejnou terminologii, 
a zabránit tak nejasnostem.

Pozměňovací návrh 32

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

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
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání v rozsahu, v jakém 
smlouva vzešlá z těchto jednání splňuje 
kritéria uvedená v příloze Ia (nové),
předloží nejpozději v lednu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě návrh, 
u jakých odvětví a pododvětví lze očekávat 
hrozbu přesunu zdrojů emisí CO2. Tato 
odvětví a pododvětví, u nichž může hrozit 
únik uhlíku, budou určena na základě 
konzultací se sociálními partnery, 
zúčastněnými stranami a Evropským 
parlamentem, přičemž bude zohledněna 
možnost, že se nepodaří uzavřít 
mezinárodní dohodu obsahující závazná 
omezení.
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Odůvodnění

Je třeba stanovit dřívější data, aby byla odvětví, kterých se týká přesun zdrojů emisí CO2, 
předvídatelná.

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

Parlament a Rada musí být informovány a musí udělit souhlas s návrhem Komise, přičemž 
určení odvětví a pododvětví s únikem uhlíku musí proběhnout za konzultace se zúčastněnými 
stranami.

Pozměňovací návrh 33

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, stejně jako odvětví či pododvětví, 
jež byla určena jako odvětví vystavená 
významnému riziku přesunu zdrojů emisí 
CO2 podle čl. 10a odst. 8 a 9 této 
směrnice.“

Pozměňovací návrh 34

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 
a odevzdají veškeré zbývající povolenky 
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nebo odpovídající množství příslušným 
orgánům. Komise zajistí důsledné 
provádění v jednotlivých členských 
státech a důsledné uplatňování pravidel 
pro poskytování státní podpory a pro 
hospodářskou soutěž, zejména 
aby nedocházelo 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. Jakou část ceny pro 
konečného spotřebitele představuje EU 
ETS, uvede Komise v tomto přehledu 
zvlášť.

Odůvodnění

Všem zařízením, která ukončí svůj provoz a dostala bezplatné povolenky, nebude povoleno 
prodat zbývající povolenky na trhu, ale budou je muset vrátit členskému státu; tak se zaručí, 
že systém nebude zneužíván. 

Komise musí rovněž zajistit důsledné uplatňování a sledování pravidel pro poskytování státní 
podpory a pro hospodářskou soutěž.

Aby se zabránilo narušení trhu, budou všechny zúčastněné strany (od průmyslu po koncové 
spotřebitele) v každém okamžiku vyžadovat transparentnost cen, a proto by měla Komise 
pravidelně zveřejňovat ceny energetických produktů pro koncového spotřebitele.

Pozměňovací návrh 35

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.
Uvedené odstavce se však nepoužijí 
u kreditů CDM a JI z projektů 
realizovaných v odvětvích, v nichž hrozí 
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přesouvání zdrojů emisí CO2.

Odůvodnění

Je důležité usilovat nejen o dosažení globální mezinárodní dohody, ale i o uzavření 
mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína 
a Indie, a tím dosáhnout kvantifikovatelného a ověřitelného snížení emisí.

Odvětví, kde existuje nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2 by neměla ohrožovat vnější 
konkurence, která bude mít výhodu kreditů CDM a JI.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 7

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 v systému Společenství 
přijmou pouze CER z třetích zemí, které 
uvedenou dohodu ratifikovaly.

Odůvodnění

Je důležité usilovat nejen o dosažení globální mezinárodní dohody, ale i o uzavření 
mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína 
a Indie.

Pozměňovací návrh 37

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

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, 

„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, 
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subfederálním nebo regionálním celku, 
který má spojitost se systémem 
Společenství podle článku 25.“

subfederálním nebo regionálním celku, 
který má spojitost se systémem 
Společenství podle článku 25. Z projektů 
realizovaných v odvětvích, v nichž hrozí 
přesun zdrojů emisí CO2, jsou vyloučeny 
kredity CDM a JI.“

Odůvodnění

Odvětví, kde existuje nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2, by neměla ohrožovat vnější 
konkurence, která bude mít výhodu kreditů CDM a JI.

Pozměňovací návrh 38

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 
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.

1. Komise přijme nejpozději do 
31. prosince 2011 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 
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.

Odůvodnění

Z důvodu předvídatelnosti systému je nutné stanovit datum.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 2
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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 zohledňuje nejpřesnější 
a nejaktuálnější dostupné vědecké důkazy, 
zejména z IPCC, a stanoví rovněž
požadavky, aby provozovatelé podávali 
zprávy o emisích souvisejících 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.

Odůvodnění

Finanční ústavy zapojené do dražby musí mít jasné jednací řády.

Pozměňovací návrh 40

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

„Komise přijme nejpozději do 30. června 
2010 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.

Odůvodnění

Z důvodu předvídatelnosti, kterou potřebují zúčastněné strany, je nutné stanovit datum.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24 a – 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, u nichž hrozí 
přesun zdrojů emisí CO2.

Odůvodnění

Odvětví, kde existuje nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2, by neměla ohrožovat vnější 
konkurence, která bude mít výhodu kreditů CDM a JI.

Pozměňovací návrh 42

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

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 CO2 s výjimkou
nevyhnutelných emisí CO2 ze surovin 
a 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 
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podmínky:
(a) Komisi oznámí každé takové zařízení 
a uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata,

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení 
a uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata,

(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 byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000
tun ekvivalentu CO2 nebo více s výjimkou
nevyhnutelných emisí CO2 ze surovin 
a emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní 
rok;

(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 CO2 nebo 
více, s výjimkou nevyhnutelných emisí 
CO2 ze surovin a emisí z biomasy, a to za 
jeden kalendářní rok, nebo se ekvivalentní
opatření již neuplatňují, zařízení se opět 
zařadí do systému;

(d) uveřejní informace uvedené v písm. a), 
b) a c) k veřejnému připomínkovému 
řízení.

(d) uveřejní informace uvedené v písm. a), 
b) a c) k veřejnému připomínkovému 
řízení.

Odůvodnění

Malá zařízení by měla mít možnost rozhodnout se nezapojit do systému v případě, že existují 
ekvivalentní opatření, a to s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních podniků, 
zamezit nadbytečným administrativním nákladům a byrokracii a zvýšit účinnost systému. 
Třetinu z celkového počtu zařízení, kterých se systém týká, tvoří malá zařízení, která 
produkují pouze 2 % celkových hlášených emisí.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 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 nebo 
mezinárodních odvětvových dohod
o změně klimatu

Odůvodnění

Je důležité usilovat nejen o dosažení globální mezinárodní dohody, ale i o uzavření 
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mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína 
a Indie, a tím dosáhnout kvantifikovatelného a ověřitelného snížení emisí.

Pozměňovací návrh 44

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 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.

Odůvodnění

Je důležité usilovat nejen o dosažení globální mezinárodní dohody, ale i o uzavření 
mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína 
a Indie, a tím dosáhnout kvantifikovatelného a ověřitelného snížení emisí.

Pozměňovací návrh 45

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 

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody nebo mezinárodních 
odvětvových dohod 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 
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podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

Odůvodnění

Je důležité usilovat nejen o dosažení globální mezinárodní dohody, ale i o uzavření 
mezinárodních odvětvových dohod, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami, jako jsou Čína 
a Indie, a tím dosáhnout kvantifikovatelného a ověřitelného snížení emisí.

Pozměňovací návrh 46

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.

Odůvodnění

Odvětví, kde existuje nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2, by neměla ohrožovat vnější 
konkurence, která bude mít výhodu kreditů CDM a JI.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V bodě 2 se vkládá nová věta, která zní: vypouští se



AD\742513CS.doc 35/37 PE405.911v03-00

CS

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu 
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“

Odůvodnění

Cíl článku 27, který má vyloučit malá zařízení, by bylo nemožné naplnit z důvodu akumulace 
propojených malých zařízení za účelem výpočtu celkových emisí.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IA
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA 

MEZINÁRODNÍ DOHODU

Mezinárodní dohoda zahrnující odvětví 
s vysokou energetickou náročností citlivá 
vůči výraznému riziku přesunu zdrojů 
emisí CO2 nebo odvětvová mezinárodní 
dohoda o takových odvětvích musí 
splňovat alespoň tato kritéria, aby 
poskytovala rovné podmínky na trhu pro 
tato odvětví:
(i) musí zahrnovat účast zemí 
představujících kritický objem alespoň 
85 % produkce,
(ii) musí obsahovat ekvivalentní cíle emisí 
CO2,
(iii) musí zahrnovat podobné systémy 
snížení emisí s rovnocenným účinkem, 
které uplatňují všechny zúčastněné země, 
nebo systémy zemí s neekvivalentními cíli 
emisí CO2 v odvětvích, na něž se vztahuje 
systém EU ETS,
(iv) musí zajišťovat, že konkurenční 
materiály budou podléhat rovnocenným 
omezením, které berou v úvahu životní 
cykly,
(v) musí nabízet účinný mezinárodní 
systém sledování a ověřování.
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 10b.
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