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Pozměňovací návrh 44
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém. Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl 
by celkový nárůst průměrné roční teploty 
při zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020 To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož i podporu 
účasti rozvojových zemí na procesu 
snižování emisí.

(2) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém. Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl 
by celkový nárůst průměrné roční teploty 
při zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020 To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých a nově 
industrializovaných zemí, jakož i podporu 
účasti rozvojových zemí na procesu 
snižování emisí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu podílu emisí nové industrializovaných zemí je nezbytné 
stanovit cíl zajištění jejich účasti a nejen cíl tyto země v účasti podporovat.
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Pozměňovací návrh 45
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém. Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl 
by celkový nárůst průměrné roční teploty 
při zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020 To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož 
i podporu účasti rozvojových zemí na 
procesu snižování emisí.

(2) Prvořadým cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení činnosti člověka na klimatický 
systém. Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl 
by celkový nárůst průměrné roční teploty 
při zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020 To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož i účast
rozvojových zemí na procesu snižování 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit cíl zajištění účasti rozvojových zemí a nejen cíl tyto země v účasti 
podporovat.
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Pozměňovací návrh 46
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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.

(2) 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. 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. Emise 
mezinárodní námořní dopravy by měly být 
zahrnuty do systému obchodování 
s emisemi EU do roku 2015, nebo by jinak 
měly být zahrnuty do navrhovaného 
rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Esko Seppänen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k tomu, že cena emisních 
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práv se přičítá k ceně za elektřinu bez 
emisí, zvyšuje systém obchodování 
s emisemi EU výrazně cenu veškeré 
elektřiny. Kromě toho jsou náklady na 
emise CO2 přenášeny na evropský průmysl 
prostřednictvím ceny energie.

Or. en

Odůvodnění

Tyto problémy jsou způsobeny tržním velkoobchodním systémem cen elektřiny.

Pozměňovací návrh 48
Esko Seppänen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Vzhledem k velkoobchodnímu 
systému cen elektřiny bude tato směrnice 
novým začátkem pro investice do 
jaderných elektráren s nulovými emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Systém cen elektřiny upřednostňuje výrobu elektřiny bez emisí. Cena veškeré elektřiny je 
v praxi zvýšena o cenu emisních povolenek a je nezávislá na výrobních nákladech nebo 
využívání povolenek při výrobě elektřiny.
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Pozměňovací návrh 49
Esko Seppänen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V zájmu zabránění finančnímu 
zneužití je potřeba, aby byl systém 
obchodování s emisemi EU prostý 
emisních povolenek v podobě cenných 
papírů na finančních trzích. V opačném 
případě způsobí spekulace obrovské 
problémy v cenách povolenek a elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li emisní povolenky cennými papíry, nedošlo k ponaučení z nedávných problémů 
hypotečního trhu v USA, kde byly rizikové úvěry sloučeny do rizikových balíčků s jinými 
cennými papíry. Mohou-li být emisní povolenky volně převedeny na finanční produkty, tržní 
síly je využijí pro spekulativní účely s cílem vytvořit jejich nedostatek a dosáhnout tak zisku 
na úkor spotřebitelů elektřiny, domácností a rovněž průmyslu.

Pozměňovací návrh 50
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005.

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005. Aby se zmenšila velikost 
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kroku z 20 % na 30 %, bylo by užitečné, 
aby systém obchodování s emisemi EU 
přistoupil k okamžitému snížení emisí 
o 25 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005.

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005, a tím více než 30 % pod 
úrovní roku 1990.

Or. en

Odůvodnění

Obvyklým referenčním rokem je roku 1990. Proto by přibližná míra snížení emisí CO2, která 
bude dosažena systémem obchodování s emisemi EU v roce 2020, měla být rovněž uvedena ve 
srovnání s rokem 1990. To je zvlášť důležité pro mezinárodní vyjednávání, kde musí EU 
ukázat, čeho dosáhla od roku 1990. Podíl 30 % uvedla Evropská komise na slyšení 
Evropského parlamentu dne 15. května 2008.
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Pozměňovací návrh 52
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005.

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, který je 
mezinárodně uznávaným referenční 
rokem na základě Kjótského protokolu,
přidělené povolenky na emise dotyčných 
zařízení by v roce 2020 měly být 15 % pod 
emisní úrovní roku 2005.

Or. de

Odůvodnění

Celkové množství emisí proto při uplatnění snížení o 20 % ve srovnání s rokem 1990 činí 4,65 
mld. tun. Do roku 2020 má být dosaženo snížení o 2,67 mld. tun v odvětvích, která nejsou 
vázána systémem pro obchodování s emisemi. Z výpočtu dále oproti tvrzení Komise vyplývá, 
že je potřeba po odvětvích zahrnutých do systému obchodování s emisemi požadovat snížení 
emisí o 15 % ve srovnání s rokem 2005.

Pozměňovací návrh 53
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byla posílena jistota a předvídatelnost 
systému Společenství, měla by být určena 
ustanovení o zvýšení míry příspěvku 
systému Společenství k dosažení 
celkového snížení o více než 20 %, 

Aby byla posílena jistota a předvídatelnost 
systému Společenství, měla by být určena 
ustanovení o zvýšení míry příspěvku 
systému Společenství k dosažení 
celkového snížení o více než 20 %, 
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zejména s ohledem na cíl Evropské rady do 
roku 2020 snížit emise o 30 %, který je 
považován z vědeckého hlediska za 
nezbytný k zamezení nebezpečných změn
klimatu.

zejména s ohledem na cíl Evropské rady do 
roku 2020 snížit emise o 30 %, který je 
považován z vědeckého hlediska za 
nezbytný k zamezení nebezpečných 
dopadů změny klimatu, pokud se ostatní 
vyspělé země zaváží k srovnatelnému 
snížení emisí a pokud hospodářsky 
vyspělejší rozvojové země přispějí 
v poměru, který odpovídá jejich 
odpovědnosti a příslušným schopnostem. 
Mělo by být zajištěno spravedlivé 
rozdělení zátěže mezi systémem 
Společenství a jinými odvětvími 
hospodářství, založené na vědeckých 
důkazech.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli další snížení EU musí být v souladu se srovnatelnými opatřeními zemí, vůči nimž 
existuje riziko přesunu emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 54
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zvláště energeticky náročná odvětví 
průmyslu musí jsou z dražby povolenek 
vyjmuta. Toto ustanovení platí nejméně 
do roku 2020 a v závislosti na 
mezinárodní dohodě i po tomto roce. 
Rozsah bezplatného přidělení není 
omezen a činí 100 %. Ze závazné výjimky 
pro energeticky náročná odvětví průmyslu 
lze upustit pouze tehdy, pokud 
mezinárodní dohoda nahrazující dohodu 
z Kjóta zajistí rovné podmínky 
hospodářské soutěže pro průmyslovou 
výrobu celosvětově.
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Or. de

Odůvodnění

Energeticky náročná odvětví průmyslu vyžadují spolehlivé základy pro plánování investic, aby 
tak měla rovné příležitosti v mezinárodní hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 55
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dřevo na pni, ale také dřevo a jeho 
deriváty představují velmi důležitý zdroj 
sekvestrace a uskladňování uhlíku. 
Užitkové dřevo navíc umožňuje bojovat –
nahrazením fosilní energie – proti 
skleníkovému efektu. Z toho vyplývá, že 
lesy představují skutečný přírodní 
rezervoár uhlíku, avšak uhlík se uvolňuje 
do atmosféry při jejich kácení 
a vypalování, a proto je potřeba zavést 
mechanismus ochrany lesů s cílem 
zmírnit oteplování klimatu.

Or. fr

Odůvodnění

Změna vy využívání půdy (např. odlesňování v tropických oblastech) je odpovědná za 20 % 
celosvětových emisí skleníkových plynů. Pokud jde o pouhé odlesňování, dosahují roční 
celosvětové emise s ním spojených skleníkových plynů 6 mld. tun ekvivalentu CO2.

Pouze v případě Francie představuje pouhé ukládání uhlíku 15,6 mil. tun uhlíku a zachycuje 
10 % emisí skleníkových plynů. Nahrazení je ohodnoceno na 14 mil. tun uhlíku. Bez lesů 
a dřeva by Francie vypouštěla 108 mil. tun uhlíku navíc, což je přibližně o 20 % více. 
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Pozměňovací návrh 56
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Na zařízení s ročními emisemi CO2 
do 25 000 tun se tato směrnice 
nevztahuje;

Or. de

Odůvodnění

Zařízení s ročními emisemi CO2 do 25 000 tun mají pouze nepatrný podíl na celkových 
emisích CO2 průmyslu a je proto nutné je vyjmout z oblasti použití. Tím se zároveň výrazně 
snižuje byrokratická zátěž pro střední podniky.

Pozměňovací návrh 57
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Vzhledem k významnému potenciálu 
zmírnění oteplování klimatu, který 
představuje lesnictví, je potřeba zavést 
motivační opatření pro jeho využití 
a rozvoj, při respektování ostatních 
funkcí, které les zajišťuje.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem ke zprávě IPCC z roku 2007, která uvádí: „dlouhodobé strategie udržitelného 
rozvoje lesů směřující k zachování nebo ke zvýšení zásob uhlíku v lese při současné produkci 
užitkového dřeva, lisovaného dřeva nebo dřeva pro palivo povedou k nejvýraznějšímu 
zmírnění“. Připomíná usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 vyzývající 
Evropskou komisi k začlenění některých činností spojených s lesnictvím do systému 
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obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 58
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je potřeba uvést směrnici 2003/87/ES 
a směrnicí 2004/101/ES, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES, do souladu 
s ustanoveními Kjótského protokolu 
o činnostech spojených s využíváním 
půdy, změnami ve využívání půdy 
a lesnictvím (LULUCF).

Or. fr

Odůvodnění

Kjótský protokol přiděluje průmyslovým zemím uvedeným v příloze B vyčíslené cíle snížení 
emisí skleníkových plynů. Několik článků zmiňuje činnosti LULUCF (z anglického „Land Use, 
Land Use Change and Forestry“), a sice činnosti zalesňování, obnovy lesa, odlesňování, 
správy lesů, správy zemědělské půdy, správy pastvin nebo obnovy vegetace.

Pozměňovací návrh 59
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Je potřeba zcela propojit systém 
obchodování s emisemi EU 
a „mechanismy projektu“ Kjótského 
protokolu začleněním aktivit LULUCF do 
oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES 
a směrnice 2004/101/ES, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES.
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Or. fr

Odůvodnění

Směrnice 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, vylučuje 
ze své oblasti působnosti činnosti spojené s lesem a zemědělstvím.

Lesnictví a několik organizací na ochranu životního prostředí podporují začlenění činností 
LULUCF do systému obchodování s emisemi EU. Zdůrazňují rozhodující vliv těchto činností 
na změnu klimatu: Odlesňování je totiž odpovědné za 20 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů.  Začlenění těchto činností by bylo rovněž prostředkem podpory udržitelného rozvoje 
jiných než průmyslových zemí.

Pozměňovací návrh 60
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Komise by měla posoudit možnosti 
začlenění činností LULUCF do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES 
a směrnice 2004/101/ES, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES s ohledem na 
návrhy předložené na konferenci na Bali 
a s ohledem na technický pokrok. Měla by 
předložit legislativní návrh v této oblasti 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději na konci roku 2008.

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy vytýkají Evropské komisi, že nedostatečně odůvodnila svou volbu 
vyjmout činnosti LULUCF, a litují této volby, neboť závěry Evropské Rady ze dne 9. března 
2007 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 ke konferenci na Bali 
vyzvaly Komisi, aby prostudovala začlenění činností LULUCF do systému obchodování 
s emisemi. Začlenění těchto činností v rozvojových zemích by představovalo nezanedbatelný
zdroj financování, dostatečný pro zajištění ochrany biologické rozmanitosti a obnovy 
znehodnocených lesů.
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Pozměňovací návrh 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 10 000 
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření 
k snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 
tunu vyloučenou ze systému, relativně 
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož v 
budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 25 000 
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření 
k snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 
tunu vyloučenou ze systému, relativně 
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož v 
budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Náklady na byrokracii a dodatečné náklady pro malé a střední podniky je potřeba udržet co
nejníže. To odůvodňuje zvýšení hranice pro malá zařízení na 25 000 tun CO2 za rok, pokud je 
v těchto zařízeních možné dosáhnout snížení emisí prostřednictvím jiných opatření.
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Pozměňovací návrh 62
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 
2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně 
a předvídatelně k snížení emisí. Roční 
snížení povolenek by mělo odpovídat 
1,74 % povolenek vydaných členskými 
státy na základě rozhodnutí Komise 
o národních alokačních plánech členských 
států na období 2008–2012, aby systém 
Společenství cestou co nejmenších nákladů 
přispěl k tomu, že Společenství dosáhne 
svého závazku do roku 2020 snížit emise 
celkově o nejméně 20 %.

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 
2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně 
a předvídatelně k snížení emisí. Roční 
snížení povolenek by mělo odpovídat 
neměnnému redukčním faktoru 1,10 %
povolenek vydaných členskými státy na 
základě rozhodnutí Komise o národních 
alokačních plánech členských států na 
období 2008–2012, aby systém 
Společenství cestou co nejmenších nákladů 
přispěl k tomu, že Společenství dosáhne 
svého závazku do roku 2020 snížit emise 
celkově o nejméně 20 %.

Or. de

Odůvodnění

Celkové množství emisí proto při uplatnění snížení o 20 % ve srovnání s rokem 1990 činí 4,65 
mld. tun. Do roku 2020 má být dosaženo snížení o 2,67 mld. tun v odvětvích, která nejsou 
vázána systémem pro obchodování s emisemi. Z výpočtu dále oproti tvrzení Komise vyplývá, 
že je potřeba po odvětvích zahrnutých do systému obchodování s emisemi požadovat snížení 
emisí o 15 % ve srovnání s rokem 2005. Podle toho se také mění roční míra snížení.

Pozměňovací návrh 63
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 
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2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně 
a předvídatelně k snížení emisí. Roční 
snížení povolenek by mělo odpovídat 
1,74 % povolenek vydaných členskými 
státy na základě rozhodnutí Komise 
o národních alokačních plánech členských 
států na období 2008–2012, aby systém 
Společenství cestou co nejmenších nákladů 
přispěl k tomu, že Společenství dosáhne 
svého závazku do roku 2020 snížit emise
celkově o nejméně 20 %.

2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně 
a předvídatelně k snížení emisí. Roční 
snížení povolenek by mělo odpovídat 2%
povolenek vydaných členskými státy na 
základě rozhodnutí Komise o národních 
alokačních plánech členských států na 
období 2008–2012, aby systém 
Společenství cestou co nejmenších nákladů 
přispěl k tomu, že Společenství dosáhne 
svého závazku do roku 2020 snížit emise 
celkově o nejméně 25%.

Or. en

Odůvodnění

Na Bali bylo zvažováno, že by rozvojové země měly snížit své emise skleníkových plynů o 25 –
40 % v roce 2020 oproti úrovním roku 1990. Aby byl splněn tento cíl, měl by systém 
obchodování s emisemi EU začít se snížením o 25 % v roce 2020 (oproti úrovním roku 2005), 
které může být upraveno na 30 % v souvislosti s mezinárodní dohodou pro období po roce 
2012. To znamená, že by lineární faktor měl být změněn na 2 % (1,74 x 25/21). Krok z 25 % 
na 30 % by byl ve srovnání s krokem z 20 % na 30 % relativně snadný. S cílem snížení o 30 % 
by měl být lineární faktor 2,5, pokud Komise neprokáže, že by se měl uplatnit jiný faktor.

Pozměňovací návrh 64
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012, 
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 15 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005, což odpovídá snížení o xx % oproti 
roku 1990, a zahrnuje rovněž dopad 
rozšíření oblasti působnosti v období 
2008–2012 vůči období 2005–2007 
a hodnoty emisí pro odvětví obchodování 
s emisemi z roku 2005, jež byly použity 
pro vyhodnocení bulharského 
a rumunského národního alokačního plánu 
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přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

na období 2008–2012, s výsledkem, že 
v roce 2020 bude moci být zařízením, 
která obdrží povolenky na období 2008-
2012, přiděleno nejvýše 1850 milionů
povolenek, a nově zahrnutým odvětvím 
a plynům pro období od roku 2013 
přibližně 130 milionů povolenek. Přesná 
množství emisí a procentuální redukční 
faktor budou vypočítány, jakmile členské 
státy na základě rozhodnutí Komise 
o národních alokačních plánech na období
2008–2012 vydají povolenky, neboť 
přidělování povolenek určitým zařízením 
předpokládalo, že emise těchto zařízení 
budou doloženy a ověřeny. Po ukončení 
přidělování povolenek na období 2008–
2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti by měly být údaje vypočítány rovněž ve srovnání s rokem 1990. 
Komise je vyzývána, aby tak učinila. Zároveň zde dochází k přizpůsobení na základě jiných 
výsledků výpočtu.

Pozměňovací návrh 65
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005, což odpovídá snížení o 30 % oproti 
úrovním roku 1990, a zahrnuje rovněž 
dopad rozšíření oblasti působnosti v období 
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pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012, 
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek.
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

2008–2012 vůči období 2005–2007 
a hodnoty emisí pro odvětví obchodování 
s emisemi z roku 2005, jež byly použity 
pro vyhodnocení bulharského 
a rumunského národního alokačního plánu 
na období 2008–2012, s výsledkem, že 
v roce 2020 bude moci být přiděleno 
nejvýše 1720 milionů povolenek. Přesná 
množství emisí budou vypočítána, jakmile 
členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Obvyklým referenčním rokem je roku 1990. Proto by přibližná míra snížení emisí CO2, která 
bude dosažena systémem obchodování s emisemi EU v roce 2020, měla být rovněž uvedena ve 
srovnání s rokem 1990. To je zvlášť důležité pro mezinárodní vyjednávání, kde musí EU 
ukázat, čeho dosáhla od roku 1990. Podíl 30 % uvedla Evropská komise na slyšení 
Evropského parlamentu dne 15. května 2008.

Pozměňovací návrh 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 

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

s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Bezplatné přidělování povolenek na 
základě referenčních hodnot a aktuální 
produkce je hospodářsky nejúčinnějším 
systémem, který může poskytnout pobídky 
pro nízkouhlíkové technologie a pro 
dosažení cíle snížení. Tím by se měly 
odstranit rovněž neočekávané zisky a noví 
účastníci a hospodářské systémy 
s nadprůměrně vysokým růstem by měli 
mít stejné podmínky hospodářské soutěže 
jako stávající zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pro vytvoření nákladově efektivního a účinného systému obchodování s emisemi, který 
skutečně pomůže splnit cíle snížení při minimálních nákladech, není dražba nejlepším řešením. 
Povolenky na základě referenčních hodnot a aktuální produkce jsou lepším systémem, který 
zajistí ekologickou účinnost s minimálními náklady, jak prokázala nedávná studie ECOFYS 
pro IFIEC.

Pozměňovací návrh 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Obchodování prostřednictvím aukce by 
proto mělo být základním principem pro 
přidělování, neboť je nejjednodušším a dle 
všeobecného mínění hospodářsky 
nejúčinnějším systémem. Tím by se měly

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

odstranit rovněž neočekávané zisky a noví 
účastníci a hospodářské systémy s 
nadprůměrně vysokým růstem by měli mít 
stejné podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zvýšení předvídatelnosti textu.

Pozměňovací návrh 68
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 
prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu 
a lepšími výhledy růstu. Devadesát 
procent celkového množství povolenek, 
s nimiž se bude obchodovat formou aukce, 
by mělo být rozděleno mezi členské státy 

vypouští se
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na základě jejich relativního podílu na 
emisích roku 2005 v rámci systému 
Společenství. Deset procent tohoto 
množství by mělo být rozděleno v zájmu 
solidarity a růstu ve Společenství ve 
prospěch zmíněných členských států 
a mělo by být použito ke snížení emisí 
a k přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu. Při rozdělení těchto 10 % by se 
měl brát ohled na příjem na hlavu za rok 
2005 a na výhledy růstu členských států, 
tzn. že členské státy s nízkým příjmem na 
hlavu a dobrými výhledy růstu by měly 
obdržet více. Členské státy s průměrným 
příjmem na hlavu, který činí více než 
120 % průměru Společenství, by měly při 
tomto rozdělení přispět svým dílem, 
s výjimkou případů, kdy přímé náklady na 
celkový balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7 % HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 
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prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu 
a lepšími výhledy růstu. Devadesát procent 
celkového množství povolenek, s nimiž se 
bude obchodovat formou aukce, by mělo 
být rozděleno mezi členské státy na 
základě jejich relativního podílu na emisích 
roku 2005 v rámci systému Společenství. 
Deset procent tohoto množství by mělo být 
rozděleno v zájmu solidarity a růstu ve 
Společenství ve prospěch zmíněných 
členských států a mělo by být použito ke 
snížení emisí a k přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu. Při rozdělení těchto 10 % 
by se měl brát ohled na příjem na hlavu za 
rok 2005 a na výhledy růstu členských 
států, tzn. že členské státy s nízkým 
příjmem na hlavu a dobrými výhledy růstu 
by měly obdržet více. Členské státy 
s průměrným příjmem na hlavu, který činí 
více než 120 % průměru Společenství, by 
měly při tomto rozdělení přispět svým 
dílem, s výjimkou případů, kdy přímé 
náklady na celkový balíček odhadnuté 
v SEC(2008)85 přesáhnou 0,7 % HDP.

prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu 
a lepšími výhledy růstu. Devadesát procent 
celkového množství povolenek, s nimiž se 
bude obchodovat formou aukce, by mělo 
být rozděleno mezi členské státy na 
základě jejich relativního podílu na emisích 
roku 2005 v rámci systému Společenství. 
Deset procent tohoto množství by mělo být 
rozděleno v zájmu solidarity a růstu ve 
Společenství ve prospěch zmíněných 
členských států a mělo by být použito ke 
snížení emisí a k přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu. Při rozdělení těchto 10 % 
by se měl brát ohled na příjem na hlavu za 
rok 2005 a na výhledy růstu členských 
států, tzn. že členské státy s nízkým 
příjmem na hlavu a dobrými výhledy růstu 
by měly obdržet více. Měla by se rovněž 
vzít v úvahu existence specifických 
zeměpisných znevýhodnění v některých 
členských státech, jako jsou znevýhodnění 
spojená s okrajovou či ostrovní povahou 
jejich území. Členské státy s průměrným 
příjmem na hlavu, který činí více než 
120 % průměru Společenství, by měly při 
tomto rozdělení přispět svým dílem, 
s výjimkou případů, kdy přímé náklady na 
celkový balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7 % HDP.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělované výnosy z dražeb by měly zohlednit cíl Společenství, kterým je hospodářská, 
sociální a územní soudržnost.
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Pozměňovací návrh 70
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 
prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu 
a lepšími výhledy růstu. Devadesát procent 
celkového množství povolenek, s nimiž se 
bude obchodovat formou aukce, by mělo 
být rozděleno mezi členské státy na 
základě jejich relativního podílu na emisích 
roku 2005 v rámci systému Společenství. 
Deset procent tohoto množství by mělo být 
rozděleno v zájmu solidarity a růstu ve 
Společenství ve prospěch zmíněných 
členských států a mělo by být použito ke 
snížení emisí a k přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu. Při rozdělení těchto 10 % 
by se měl brát ohled na příjem na hlavu za 
rok 2005 a na výhledy růstu členských 
států, tzn. že členské státy s nízkým 
příjmem na hlavu a dobrými výhledy růstu 
by měly obdržet více. Je nutné rovněž 
zohlednit zeměpisné charakteristiky 
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více než 120 % průměru Společenství, by 
měly při tomto rozdělení přispět svým 
dílem, s výjimkou případů, kdy přímé 
náklady na celkový balíček odhadnuté 
v SEC(2008)85 přesáhnou 0,7 % HDP. 

a znevýhodnění některých částí Evropy, 
jako jsou vzdálené, horské a ostrovní 
oblasti. Členské státy s průměrným 
příjmem na hlavu, který činí více než 
120 % průměru Společenství, by měly při 
tomto rozdělení přispět svým dílem, 
s výjimkou případů, kdy přímé náklady na 
celkový balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7 % HDP. 

Or. el

Pozměňovací návrh 71
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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, 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít 100 % 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, 
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příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je 
výrazně pod čistými výnosy, jež veřejné 
orgány očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
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.

příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Výnosy z aukcí povolenek by 
kromě toho měly být používány 
k financování administrativních výdajů 
správy systému Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby EU mohla více investovat do energetických technologií a technologií pro snížení 
emisí CO2, které jsou nezbytné pro přípravu úsilí o snížení do roku 2050. Využití 100 % 
příjmů na úrovni Společenství umožní správně organizovat evropský výzkum zejména ve 
srovnání se Spojenými státy a Japonskem.

Pozměňovací návrh 73
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství 
o 20 %, zachytávání a geologické 
uskladňování skleníkových plynů, 
příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie a ceny 
jiných základních komodit
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy, investice do rozvojových zemí 
s cílem dále snižovat emise a vytvořit 
ekonomiku založenou na nízkých emisích 
a opatření ke zlepšení 
konkurenceschopnosti evropských 
podniků a na podporu iniciativ podniků 
v oblasti boje proti změně klimatu 
kladením důrazu na energetickou 
účinnost a zvýšené financování zdrojů 
obnovitelné energie, výzkum a vývoj 
v oblasti nízkoemisních technologií, 
zlepšení technické infrastruktury 
a opatření k omezení dopadu systému 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v oblastech, které čelí 
závažným zeměpisným a demografickým 
problémům, a zároveň přijmout dodatečná 
opatření k rozvoji udržitelné energetické 
politiky.

Or. el
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Pozměňovací návrh 74
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství 
o 20 %, zachytávání a geologické 
uskladňování skleníkových plynů, 
příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
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 
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výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy. Příjmy z dražby povolenek, 
jejichž cílem je zabránit odlesňování, 
a jiné projekty a činnosti udržitelného 
lesnictví by měly doplňovat účinné tržní 
nástroje, a například umožňovat 
provozovatelům zařízení využívat uhlíkové 
kredity z lesů v rámci systému 
obchodování s emisemi EU.

Or. en

Odůvodnění

Tržní nástroje, jako jsou uhlíkové kredity z lesů, jsou nejúčinnějším prostředkem poskytování 
nezbytných pobídek a investic pro rozvojové země, aby omezily odlesňování a zapojily se do 
projektů a činností udržitelné obnovy lesů a zalesňování.

Pozměňovací návrh 75
Alyn Smith

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, 

(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, 
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příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
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.

příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy, zmírnění dopadu systému 
obchodování s povolenkami na územích 
trvale znevýhodněných zeměpisnými 
a demografickými podmínkami tím, že 
těmto územím budou poskytnuty 
dodatečné prostředky pro rozvoj politiky 
udržitelného rozvoje. 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.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělované výnosy z dražeb by měly zohlednit cíl Společenství, kterým je hospodářská, 
sociální a územní soudržnost.
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Pozměňovací návrh 76
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 %, příspěvek ke Globálnímu fondu 
pro energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Ve 
snaze podporovat inovace by členské státy 
měly zpět investovat minimálně 50 % 
výnosů z dražeb do zúčastněných podniků 
pro účely investování do zelených 
technologií, včetně technologií 
zachytávání a geologického uskladňování 
skleníkových plynů. Měla by být včleněna 
ustanovení o monitorování používání 
prostředků získaných z aukcí k daným 



AM\728287CS.doc 33/93 PE407.871v01-00
Externí překlad

CS

výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

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.

Or. nl

Odůvodnění

Alespoň polovina výnosů z dražeb by měla plynout zpět k zúčastněným podnikům, pokud 
finanční prostředky investují do zelených technologií nebo technologií zahrnujících 
zachycování a skladování uhlíku.

Pozměňovací návrh 77
Rebecca Harms, Claude Turmes

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 

(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 %, příspěvek ke Globálnímu fondu 
pro energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění 
a k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
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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.

například možný nárůst cen energie 
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Nejméně 50 % příjmů by mělo být 
využito jako příspěvek pro nezbytné úsilí 
v oblasti klimatu v rozvojových zemích. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Miloslav Ransdorf

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 

vypouští se
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bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Proces dražby bude největší globální trvající dražbou, jaká se kdy konala. Je klíčové, aby byl 
likvidní trh s povolenkami vždy zachován a aby bylo zabráněno případným selháním trhu. Je 
potřebné zaváděcí období pro podporu řádného přechodu trhu s elektřinou na plné využívání 
dražeb s cílem omezit negativní dopady na výrobní kapacitu a ceny elektřiny, aby se zabránilo 
narušení vnitrostátního průmyslu na vnitřním evropském trhu způsobenému cenami energie.

Pozměňovací návrh 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Obchodování s emisemi je nástrojem, 
který by měl pomoci splnit cíle snížení 
emisí CO2 za minimálních nákladů. 
Bezplatné přidělování povolenek na 
základě referenčních hodnot a aktuální 
produkce stanoví pobídky nezbytné pro 
zlepšení účinnosti. Náklady systému 
obchodování s emisemi EU pro 
zúčastněná zařízení i nepřímo pro 
zákazníky tak mohou být omezeny na 
finanční potřeby pro snížení emisí CO2 
v souladu se stanovenými cíly. Emise CO2, 
které jsou stále povoleny v souladu 
s cílem, následně nezpůsobují náklady pro 
Společenství, avšak budou je způsobovat, 
až se na ně budou vztahovat budoucí, 
posílené cíle snížení. Toto omezení nijak 
neohrožuje cíle politiky v oblasti změny 
klimatu. Dosažení cíle snížení emisí CO2 
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lze zajistit správným stanovením 
referenčních hodnot. Možnost úpravy 
referenčních hodnot směrem dolů 
v následujících letech zajišťuje skutečné 
splnění cíle celkového snížení emisí. Proto 
by se měly bezplatné přidělování 
povolenek na základě referenčních 
hodnot a aktuální produkce pro veškerá 
odvětví a celé období od roku 2013 stát 
pravidlem.

Or. en

Odůvodnění

Pro vytvoření nákladově efektivního a účinného systému obchodování s emisemi, který 
skutečně pomůže splnit cíle snížení při minimálních nákladech, není dražba nejlepším řešením. 
Povolenky na základě referenčních hodnot a aktuální produkce jsou lepším systémem, který 
zajistí ekologickou účinnost s minimálními náklady, jak prokázala nedávná studie ECOFYS 
pro IFIEC.

Pozměňovací návrh 80
Rebecca Harms, Claude Turmes

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 výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 

(16) Proto by se mělo plné obchodování 
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro veškerá odvětví stát pravidlem, ve 
spojení s dovozními požadavky na 
povolenky, a to při zohledňování, mimo 
jiné, schopnosti tohoto odvětví přesouvat 
zvýšené náklady na CO2 v případě 
opoždění souhrnné mezinárodní dohody 
pro období po roce 2012.
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byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Cena uhlíku by měla být plně zahrnuta do produktů, aby vedla trh ke spotřebě více šetrné ke 
klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje fungování tržního mechanismu, zatímco 
plné využívání dražeb by ušetřilo velkou byrokracii a odměnilo ty, co dosahují nejlepších 
výsledků.  Přesouvání zdrojů emisí uhlíku a nespravedlivá hospodářská soutěž vůči evropské 
produkci ze strany zemí, které nepřijaly závazky v rámci souhrnné mezinárodní dohody 
o změně klimatu by měly být neutralizovány požadavky na dovoz zahraničních povolenek.

Pozměňovací návrh 81
Lena Ek

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 výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) 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. 
Výroba tepla prostřednictvím vysoce 
účinné kombinované výroby podle
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněné poptávky po 
vytápění a dálkového vytápění, které 
splňuje pokyny o státní podpoře pro 
ochranu životního prostředí, obdrží 
bezplatné povolenky pro zajištění rovného 
zacházení s ohledem na ostatní výrobce 
tepla, na které se nevztahuje systém 
obchodování s emisemi EU.

Or. en
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Odůvodnění

Topný trh je konkurenční a na jeho největší část, tvořenou individuálními kotli na tuhá paliva, 
se nevztahuje systém obchodování s emisemi. Zařízení dálkového vytápění proto nejsou 
schopna přenést náklady na zákazníky, ačkoli jsou uhlíkově nejvýkonnější volbou.  Aby se 
zabránilo zvýšení emisí v neobchodované části topného trhu, mělo by být se zařízeními na 
trzích s rizikem přesouvání zdrojů emisí uhlíku zacházeno stejným způsobem jako 
s průmyslem.

Pozměňovací návrh 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) 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.

Or. en

Odůvodnění

S výrobou tepla nesmí být zacházeno „mimochodem“ v rámci týchž ustanovení, které se týkají 
výroby elektřiny. To vede k rozporům a narušením v oblasti hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Teplo dodávané pro průmyslové 
účely by mělo bez ohledu na to, zda je 
vyráběno ve spojení s elektřinou, obdržet 
bezplatné povolenky v souladu s podílem 
bezplatných povolenek přidělovaným 
dotčeným odvětvím průmyslu. Teplo 
dodávané po účely dálkového vytápění, 
které splňuje pokyny o státní podpoře pro 
ochranu životního prostředí, by mělo 
obdržet bezplatné povolenky pro zajištění 
rovného zacházení s ohledem na ostatní 
výrobce tepla, na které se nevztahuje 
systém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Výroba tepla musí mít vlastní a jasná pravidla. Toto znění by umožnilo vyloučit diskriminaci 
mezi „externalizovanou“ kombinovanou výrobu a „interní“ výrobu klasifikovanou v odvětví 
průmyslu.

Dálkové topení je významným prostředkem pro snížení emisí, avšak jeho hlavní 
konkurenceschopnost vychází ze samostatných kotlů na tuhá paliva, na něž se systém 
obchodování s emisemi EU nevztahuje. Má-li se zabránit tomu, aby zvrácené hospodářské 
pobídky podporovaly zvýšení emisí, je třeba, aby zařízení dálkového vytápění měla nárok na 
bezplatné povolenky.

Pozměňovací návrh 84
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cena uhlíku by měla být plně zahrnuta do produktů, aby vedla trh ke spotřebě více šetrné ke 
klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje fungování tržního mechanismu, zatímco 
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plné využívání dražeb by ušetřilo velkou byrokracii a odměnilo ty, co dosahují nejlepších 
výsledků.  Přesouvání zdrojů emisí a nespravedlivá hospodářská soutěž vůči evropské 
produkci ze strany zemí, které nepřijaly závazky v rámci souhrnné mezinárodní dohody 
o změně klimatu by měly být neutralizovány požadavky na dovoz zahraničních povolenek.

Pozměňovací návrh 86
Paul Rübig

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 pod 
systému Společenství, by při neexistenci 
ratifikované mezinárodní dohody měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by 100 % 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.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice je v současnosti určen ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí 
spojených s dražbou při neexistenci mezinárodní dohody, avšak neřeší souhrnně negativní 
hospodářské dopady, ke kterým by došlo, pokud by účinná mezinárodní dohoda nevytvořila 
rovné podmínky mezi podniky v konkurenčních zemích.
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Pozměňovací návrh 87
Miloslav Ransdorf

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) Měl by 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.

Or. en

Odůvodnění

Proces dražby bude největší globální trvající dražbou, jaká se kdy konala. Je klíčové, aby byl 
likvidní trh s povolenkami vždy zachován a aby bylo zabráněno případným selháním trhu. Je 
potřebné zaváděcí období pro podporu řádného přechodu trhu s elektřinou na plné využívání 
dražeb s cílem omezit negativní dopady na výrobní kapacitu a ceny elektřiny, aby se zabránilo 
narušení vnitrostátního průmyslu na vnitřním evropském trhu způsobenému cenami energie.

Pozměňovací návrh 88
Rebecca Harms, Claude Turmes

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 

vypouští se
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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 
příděly 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.

Or. en

Odůvodnění

Cena uhlíku by měla být plně zahrnuta do produktů, aby vedla trh ke spotřebě více šetrné ke 
klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje fungování tržního mechanismu, zatímco 
plné využívání dražeb by ušetřilo velkou byrokracii a odměnilo ty, co dosahují nejlepších 
výsledků.  Přesouvání zdrojů emisí a nespravedlivá hospodářská soutěž vůči evropské 
produkci ze strany zemí, které nepřijaly závazky v rámci souhrnné mezinárodní dohody 
o změně klimatu by měly být neutralizovány požadavky na dovoz zahraničních povolenek.
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Pozměňovací návrh 89
Eija-Riitta Korhola

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 příděly 
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.

(18) Při neexistenci mezinárodní dohody, 
která by stanovila rovné zacházení 
s dotčenými odvětvími, by mělo být 
přechodně povoleno bezplatné přidělování 
povolenek zařízením na základě 
harmonizovaných předpisů Společenství, 
tzv. referenční hodnoty „benchmarks“. 
Tyto referenční hodnoty by měly být 
stanoveny pro každé odvětví spadající do 
systému obchodování s emisemi EU. Měly 
by být založeny na nejlepších technikách 
a technologiích v oblasti skleníkových 
plynů a energetické účinnosti, potenciálu, 
včetně technického, pro snížení emisí 
a technologií, jež jsou na trhu dostupné, 
a měly by rovněž přihlížet k náhražkám, 
alternativním výrobním procesům, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
kombinované výroby, jakož i zachycování 
a skladování skleníkových plynů. Má-li se 
zajistit, že všichni provozovatelé budou 
motivováni k nejlepšímu výkonu v rámci 
svých odvětví, měly by být jednotlivým 
zařízením bezplatné povolenky 
přidělovány pouze do úrovně stanovené 
příslušnou referenční hodnotou. Z 
všeobecného hlediska by předpisy 
upravující přidělování bezplatných 
povolenek neměly 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. Měly by platiti rovněž pro nové 
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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. 
Před určením referenčních hodnot by 
Komise měla konzultovat všechny 
příslušné zainteresované strany.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 8 zpravodaje má obecnou podporu. Tento pozměňovací návrh doplňuje 
některé aspekty: 
– odkaz na mezinárodní dohodu nahrazující úvodní část
– základní podmínky pro referenční hodnoty, které jsou v současné době stanoveny v příloze 
III bodu 3 stávající směrnice
– vyjasnění, že se zde má namysli bezplatné přidělení

Pozměňovací návrh 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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 

(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“). Aniž jsou 
dotčena odvětvová kritéria, měly by tyto
předpisy vycházet z technik s největší 
účinností týkající se skleníkových plynů 
a energie, nejúčinnějších náhražek 
a obecně použitelných alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i potenciálu, 
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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. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

včetně technického, pro snížení emisí. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k snížení emisí. V zájmu hladkého 
fungování trhu musejí být na základě 
kritérií určeny příděly. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a teplem. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky, s výjimkou elektřiny 
vyrobené z odpadních plynů a elektřiny 
vyrobené v souvislosti se spotřebou tepla 
v průmyslu nebo vyrobené z reziduí 
průmyslových procesů, a to jak pro vlastní 
spotřebu provozovatele, tak pro potřebu 
zařízení. Povolenky, které se v roce 2020 
ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Emise CO2 z využívání odpadních plynů jsou neoddělitelně spojeny se zařízeními, která tyto 
plyny vyrábějí. Dražba by nepřípustně zatížila tato zařízení a zrazovala by od účinného 
využívání odpadních plynů, které přispívá k zachování zdrojů. 

Dražba elektřiny a potenciální bezplatné přidělování povolenek pro teplo v navrhovaném 
systému vede k různým přidělením povolenek zařízením vyrábějícím tentýž produkt, a tím 
k nevyváženosti systému. Elektřina a teplo vyrobené v souvislosti s průmyslovými procesy jsou 
vyráběny pro uspokojení poptávky těchto průmyslových procesů.
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Pozměňovací návrh 91
Herbert Reul

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 
příděly 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.

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

Or. en
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Odůvodnění

Základním mechanismem pro přidělování povolenek by měly být pro všechna odvětví 
referenční hodnoty založené na skutečné výrobě. Proto nejsou nutná žádná dodatečná 
ustanovení týkající se nových účastníků. Přidělování povolenek založené na referenčních 
hodnotách a aktuální produkci dává prostor pro růst účinných výrobců na úkor neúčinných 
a prospívá všeobecnému cíli politiky v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 92
Miloslav Ransdorf

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

Or. en

Odůvodnění

Proces dražby bude největší globální trvající dražbou, jaká se kdy konala. Je klíčové, aby byl 
likvidní trh s povolenkami vždy zachován a aby bylo zabráněno případným selháním trhu. Je 
potřebné zaváděcí období pro podporu řádného přechodu trhu s elektřinou na plné využívání 
dražeb s cílem omezit negativní dopady na výrobní kapacitu a ceny elektřiny, aby se zabránilo 
narušení vnitrostátního průmyslu na vnitřním evropském trhu způsobenému cenami energie.

Pozměňovací návrh 93
Pilar del Castillo Vera

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 příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 

(18) Při neexistenci mezinárodní dohody, 
která by stanovila rovné zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo být 
přechodně povoleno bezplatné přidělování 
povolenek zařízením na základě 
harmonizovaných předpisů Společenství 
(„benchmarks“). Aniž jsou dotčena 
odvětvová kritéria, měly by tyto předpisy 
vycházet z technik s největší účinností 
týkající se skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a obecně 
použitelných alternativních výrobních 
procesů, používání biomasy, obnovitelných 
energií, jakož i potenciálu, včetně 
technického, pro snížení emisí. Neměly by 
vytvářet žádnou pobídku k snížení emisí. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být na základě kritérií určeny příděly. 
Předpisy by měly rovněž předcházet 
neopodstatněnému narušení hospodářské 
soutěže na trzích s elektřinou a teplem. 
Měly by platit rovněž pro nové účastníky, 
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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.

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. Při 
vymezování zásad pro stanovení 
referenčních hodnot v jednotlivých 
odvětvích by Komise měla konzultovat 
dotčená odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že „přechodně“ se vztahuje na mezinárodní dohodu, což zajišťuje stejné podmínky 
(pro zabránění přesouvání zdrojů emisí uhlíku). Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání 
referenčních hodnot  a jejich důležité vlastnosti.

Pozměňovací návrh 94
Hannes Swoboda

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 

(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“). Aniž jsou 
dotčena odvětvová kritéria, měly by tyto
předpisy vycházet z technik s největší 
účinností týkající se skleníkových plynů 
a energie, nejúčinnějších náhražek 
a obecně použitelných alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i potenciálu, 
včetně technického, pro snížení emisí. 
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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. 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.

Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k snížení emisí. V zájmu hladkého 
fungování trhu musejí být na základě 
referenčních hodnot určeny příděly. 
Předpisy by měly rovněž předcházet 
neopodstatněnému narušení hospodářské 
soutěže na trzích s elektřinou a teplem. 
Měly by platit rovněž pro nové účastníky, 
kteří provozují stejné činnosti jako stávající 
zařízení, jimž jsou přechodně přidělovány 
bezplatné povolenky. S cílem zamezit 
narušení hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu by neměly být v případě výroby 
elektrické energie novými účastníky 
přidělovány bezplatné povolenky, 
s výjimkou elektřiny vyrobené 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. Při 
vymezování zásad pro stanovení 
referenčních hodnot v jednotlivých 
odvětvích by Komise měla konzultovat 
sociální partnery dotčených odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity neprodleně po jejich výrobě. Pro 
zajištění účinné návratnosti musí být umožněna co nejvyšší flexibilita pro využívání těchto 
plynů. Využívání odpadních plynů z výrobních procesů pro výrobu elektřiny přispívá 
k zachování zdrojů a ke snižování emisí CO2. Elektřina vyrobená v souladu se zvláštními 
podmínkami by měla být z dražby vyjmuta.

Pozměňovací návrh 95
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
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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 příděly 
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.

by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství, jakými jsou nejen
„benchmarks“. Tyto předpisy by měly 
jasně uvádět postup stanovení 
referenčních hodnot vhodně vycházejících 
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. 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. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se 
v roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty 
v dražbě. Při vymezování zásad pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích by Komise měla 
konzultovat dotčená odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Zásady pro stanovení referenčních hodnot musí být dohodnuté v rámci dotčeného odvětví 
a musí odrážet stávající emise a technické možnosti jejich snižování v tomto odvětví.
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Pozměňovací návrh 96
Paul Rübig

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 příděly 
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.

(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. 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. 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.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice je v současnosti určen ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí 
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spojených s dražbou při neexistenci mezinárodní dohody, avšak neřeší souhrnně negativní 
hospodářské dopady, ke kterým by došlo, pokud by účinná mezinárodní dohoda nevytvořila 
rovné podmínky mezi podniky v konkurenčních zemích.

Pozměňovací návrh 97
Philippe Busquin

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 příděly
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.

(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“). Aniž jsou 
dotčena odvětvová kritéria, měly by tyto
předpisy vycházet z technik s největší 
účinností týkající se skleníkových plynů 
a energie, nejúčinnějších náhražek 
a obecně použitelných alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i potenciálu, 
včetně technického, pro snížení emisí. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k snížení emisí. V zájmu hladkého 
fungování trhu musejí být na základě 
kritérií určeny příděly. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a teplem. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky, s výjimkou elektřiny 
vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů. 
Povolenky, které se v roce 2020 ještě 
nacházejí v rezervě pro nové účastníky, by 



AM\728287CS.doc 55/93 PE407.871v01-00
Externí překlad

CS

měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity neprodleně po jejich výrobě. Pro 
zajištění účinné návratnosti musí být umožněna co nejvyšší flexibilita pro využívání těchto 
plynů. Využívání odpadních plynů z výrobních procesů pro výrobu elektřiny přispívá 
k zachování zdrojů a ke snižování emisí CO2. Elektřina vyrobená v souladu se zvláštními 
podmínkami by měla být z dražby vyjmuta.

Pozměňovací návrh 98
Werner Langen

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 příděly 
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 

(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, nosičů čisté 
energie, jako je vodík, 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,
teplem a průmyslovými plyny. Měly by 
platiti rovněž pro nové účastníky, kteří 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Vodík je v současné době vyvíjen pro stacionární (decentralizovaná výroba elektřiny) 
a nestacionární užívání v celé EU jakožto nosič čisté energie podle volby nositelů 
rozhodovacích pravomocí v oblasti politiky. Jeho využívání je silně odůvodněno ochranou 
životního prostředí, který ukazuje srovnatelné, pokud ne lepší, „účelové“ hodnocení emisí 
životního cyklu CO2 ve srovnání s jinými palivy.

Pozměňovací návrh 99
Lena Ek

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 

(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, včetně 
kombinované výroba tepla a elektřiny,
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 
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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. 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.

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. 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.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj kombinované výroby tepla a elektřiny je deklarovaným cílem EU. Stejně jako v 
případě jiných technologií, které jsou zde zmíněny, měla by pravidla pro přidělování 
povolenek zajistit, aby obchodování s emisemi směřovalo k rozvoji technologií, které mají 
větší potenciál pro snižování emisí CO2, zejména kombinované výroby tepla a elektřiny.  
Tento pozměňovací návrh vytváření soulad s ostatními ustanoveními, která se v tomto návrhu 
zabývají kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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 
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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 příděly 
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.

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 příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a s průmyslovým teplem a plynem. 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.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se být vhodné pokrýt veškerý užitek.

Pozměňovací návrh 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V každém případě by se vysoce 
účinné kombinované výrobě tepla 
a elektřiny mělo jakožto jednomu z pilířů 
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politiky v oblasti změny klimatu dostat 
zvláštní podpory mechanismu založeného 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny může potenciálně poskytovat velmi významný 
příspěvek ke splnění cíle snížení emisí CO2. Systém obchodování s emisemi musí tento 
potenciál zohlednit a přiměřeně podporovat.

Pozměňovací návrh 102
Rebecca Harms, Claude Turmes

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 

(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.
V případě, že dosud nebyla uzavřena 
mezinárodní dohoda o změně klimatu, 
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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.

která by vedla k povinnému snížení emisí 
skleníkových plynů srovnatelných 
s emisemi EU v zemích představujících 
kritické množství produkce v odvětví, na 
které se vztahuje systém obchodování 
s emisemi EU a které nedostává bezplatné 
povolenky, bude nezbytné zabránit vzniku 
emisí skleníkových plynů mimo 
Společenství a ohrožení akce Společenství 
přesouváním zdrojů emisí uhlíku.  Měla 
by být přijata příslušná ustanovení, který 
by se měla uplatnit na dovoz zboží, jenž by 
jinak ohrozil tuto akci. Účinek těchto 
ustanovení by měl být neutrální. V zájmu 
připravenosti na tuto možnost, jež by 
mohla podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství, by pro 
dovoz energeticky náročného zboží do 
Společenství měl být vytvořen účinný 
systém vyrovnávání nákladů uhlíku 
v podobě požadavku na dovoz povolenek. 
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. Tato 
ustanovení by měla uplatňovat podobné 
požadavky pro dovozce zboží, jako jsou 
požadavky uplatnitelné na zařízení 
v rámci EU, která nedostávají bezplatné 
povolenky a u kterých bylo prokázáno, že 
jsou vystavena značnému riziku 
přesouvání zdrojů emisí uhlíku nebo 
mezinárodní hospodářské soutěži v třetích 
zemích, které nepodléhají závazným 
a ověřitelným opatřením ke snížení emisí 
skleníkových plynů v souvislosti 
s mezinárodním rámcem politiky v oblasti 
klimatu pro období po roce 2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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 

(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, převezme Společenství rovněž zásadu 
bezplatného přidělování, založenou na 
referenčních hodnotách, odvětvím nebo 
pododvětvím, jež splňují příslušná kritéria.
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opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. de

Odůvodnění

Také zde představuje uplatnění referenčních hodnot na základě nejlepší dostupné technologie 
nejúčinnější a z hlediska nákladů nejúčinnější řešení.

Pozměňovací návrh 104
Paul Rübig

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 

(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 výrobní 
průmysl 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 a problém 
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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.

ztráty konkurenceschopnosti, bude 
Společenství přidělovat 100 % povolenek 
bezplatně zařízením, na která se vztahuje 
systém Společenství a která primárně 
nevyrábějí elektřinu. Pro výrobní průmysl, 
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.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice je v současnosti určen ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí 
spojených s dražbou při neexistenci mezinárodní dohody, avšak neřeší souhrnně negativní 
hospodářské dopady, ke kterým by došlo, pokud by účinná mezinárodní dohoda nevytvořila 
rovné podmínky mezi podniky v konkurenčních zemích.

Pozměňovací návrh 105
Hannes Swoboda

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, 

(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, 
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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 
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.

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, v závislosti na riziku 
přesouvání zdrojů emisí uhlíku. Z důvodu 
potenciální značné ztráty podílu na trhu 
ve prospěch zařízení mimo Společenství, 
která nepřijala srovnatelná opatření pro 
omezení emisí, by měl být v podobě 
přílohy k této směrnici připojen seznam 
energeticky náročných odvětví průmyslu, 
která čelí riziku přesouvání zdrojů emisí 
uhlíku. Společenství bude přidělovat 
bezplatné povolenky odvětvím nebo 
pododvětvím, jež splňují příslušná 
kritéria, která jsou rozhodná pro riziko 
přesouvání zdrojů emisí uhlíku. 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 elektrickou energii.



AM\728287CS.doc 65/93 PE407.871v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Zavedení seznamu odvětví ohrožených přesouváním zdrojů emisí uhlíku poskytne jasnost 
a vyšší právní jistotu. V případě zjištěného rizika přesouváním zdrojů emisí uhlíku bude 
přidělení povolenek založeno na referenčních hodnotách, avšak bude bezplatné až do výše 
100 % povolenek stanovených těmito referenčními hodnotami, v závislosti na riziku 
přesouvání zdrojů emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 106
Alejo Vidal-Quadras

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 %

(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. Z důvodu 
potenciální značné ztráty podílu na trhu 
ve prospěch zařízení mimo Společenství, 
která nepřijala srovnatelná opatření pro 
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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.

omezení emisí, by měl být v podobě 
přílohy k této směrnici připojen seznam 
energeticky náročných odvětví průmyslu, 
která čelí riziku přesouvání zdrojů emisí 
uhlíku. Společenství bude přidělovat 
veškeré povolenky bezplatně odvětvím 
nebo pododvětvím, jež splňují příslušná 
kritéria, která jsou rozhodná pro riziko 
přesouvání zdrojů emisí uhlíku. 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 elektrickou energii.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení seznamu odvětví ohrožených přesouváním zdrojů emisí uhlíku poskytne jasnost 
a vyšší právní jistotu. V případě zjištěného rizika přesouváním zdrojů emisí uhlíku bude 
přidělení povolenek založeno na referenčních hodnotách, avšak bude bezplatné pro 100 % 
povolenek stanovených těmito referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 107
Werner Langen

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 

(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 
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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 
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.

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, pododvětví a části 
zařízení včetně dodávek tepla či 
průmyslových plynů těmto zařízením, 
která jsou vlastněna a/nebo provozována 
třetími stranami, 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.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit jakémukoli narušení vnitřního trhu způsobenému přidělením povolenek, 
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které by vedlo ke změně výroby průmyslu specializovaného na výrobu průmyslových plynů pro 
spotřebitele těchto plynů, a způsobilo tak zvýšení emisí CO2. Mělo by být uznáno, že účelem 
systému obchodování s emisemi EU je snížit emise skleníkových plynů a že by narušení 
stávajících metod výroby průmyslových plynů energeticky účinným způsobem mohlo mít 
nepříznivý dopad. 

Pozměňovací návrh 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 

(20) Aby byla zaručena účinnost 
evropského systému obchodování 
s emisemi a s cílem zabránit, aby evropská 
opatření nepřiměla průmysl k přesunu do 
zemí s méně důraznými opatřeními na 
ochranu životního prostředí – bránícímu 
snižování celosvětových emisí, je namístě, 
aby energeticky náročná odvětví 
a pododvětví, která čelí mezinárodní 
hospodářské soutěži, zavedla účinný 
systém umožňující rovné postavení 
zařízení ve Společenství a zařízení ve 
třetích zemích, včetně uložení povinností 
dovozcům, které budou srovnatelné 
s povinnostmi zařízení Evropské unie, 
prostřednictvím povinného znovuzavedení 
kvót. Cílem je zavést tento mechanismus 
pouze vůči vyspělým zemím, které při 
uzavření mezinárodní dohody nepřijaly 
závazky srovnatelné se závazky Evropské 
unie, pokud jde o snižování emisí 
skleníkových plynů, nebo vůči nově se 
rozvíjejícím zemím, které nepřijaly nová 
vhodná, změřitelná, sdělitelná a ověřitelná 
opatření v souladu s cestovním plánem 
přijatým na konferenci na Bali. Komise by 
měla vypracovat seznam odvětví, která 
představují riziko pro přesun zdrojů emisí 
uhlíku, s odkazem na velmi přesná 
kritéria s cílem ověřit, že riziko přesunu 
zdrojů emisí uhlíku je správně posouzeno 
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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.

a cílem zabránit veškerému nadměrnému 
vyrovnání. Je potřeba, aby mechanismy 
úpravy na hranicích byly v souladu 
s mezinárodními závazky Společenství, 
zejména vůči WTO.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie musí dát zemím odmítajícím jakoukoli mezinárodní dohodu najevo, že 
odmítnutí ratifikovat takovou dohodu bude mít dopady pro dovozce jejich produktů do Evropy.

Pozměňovací návrh 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

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

Or. de

Odůvodnění

Riziko přesunu zdrojů emisí uhlíku se zavedením modelu založeného na referenčních 
hodnotách minimalizuje. Nelze však pochopit, proč by měla být zjištění provedena teprve 
v polovině roku 2010, když to pouze zpozdí nebytné investice.  Komisi by měl stačit jeden rok 
pro přijetí rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 110
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras a Pilar del Castillo Vera

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 

(20) Komise proto nejpozději v roce 2011 
přezkoumá situaci, konzultovat všechny 
příslušné sociální partnery a s ohledem na 
výsledky mezinárodních jednání spolu 
s vhodnými návrhy předložit analytickou
zprávu hodnotící situaci se zvláštním 
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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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
z dohody WTO.

ohledem na odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která jsou 
vystavena značnému riziku přesunu 
zdrojů emisí uhlíku. Tuto zprávu by měly 
doprovázet jakékoli vhodné návrhy, které 
by měly zahrnovat přizpůsobení podílu 
povolenek přijatých bezplatně, a jako 
doplňkové opatření by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
z dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení musí být provedeno pro všechna odvětví, avšak se zvláštním důrazem na ta, která 
jsou ohrožena. Mělo by být rovněž vyjasněno, že účinný vyrovnávací systém pro CO2 je nutné 
využívat jako doplněk ostatních, primárních opatření. Měly by také být dostupné návrhy pro 
řešení zvýšeného zatížení, například zvýšených nákladů způsobených vysokými cenami 
elektřiny.
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Pozměňovací návrh 111
Paul Rübig

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 

(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. 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.
Otázka bezpečnosti dodávek surovin 
v Evropské unii by rovněž měla být vzata 
v úvahu. Kromě toho by musela být 
opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
z dohody WTO.
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z dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice je v současnosti určen ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí 
spojených s dražbou při neexistenci mezinárodní dohody, avšak neřeší souhrnně negativní 
hospodářské dopady, ke kterým by došlo, pokud by účinná mezinárodní dohoda nevytvořila 
rovné podmínky mezi podniky v konkurenčních zemích.

Pozměňovací návrh 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu.
V této souvislosti by měl být ve vlastním 
textu směrnice vytvořen seznam
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností, v kterých by směly nastat 
„přesuny“ zdrojů emisí CO2. Je nezbytné, 
aby tento seznam mohl být doplňován tak, 
aby veškerá průmyslová odvětví 
a pododvětví, v kterých by mohly nastat 
„přesuny“ zdrojů emisí CO2, byla zjištěna 
nejpozději do 30. června 2009. Tento 
seznam by mohl být přezkoumán nebo 
doplněn později s cílem zohlednit – na 
základě stejných kritérií – dopady vývoje 
celosvětové situace. 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 
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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.

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
z dohody WTO. Srovnatelné závazky 
vyspělých zemí a příspěvky rozvojových 
zemí, zejména hospodářsky 
nejvyspělejších rozvojových zemí, by měly 
být měřitelné, ověřitelné a sdělitelné. 
Metody měření a ověřování by měly být 
uznané na mezinárodní úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mezinárodní dohoda musí být uzavřena v prosinci 2009, je potřeba 
neodkládat přezkum ustanovení Společenství na rok 2011. Pro zabezpečení investic je nutné 
co nejdříve určit odvětví, ve kterých by mohly nastat přesuny zdrojů emisí CO2. 

Je důležité mít možnost seznam aktualizovat ve snaze zohlednit veškerý významný vývoj na 
světové úrovni v oblasti změn klimatu. Na druhou stranu nemůže být aktualizace prováděna 
jednostranně na evropské úrovni bez významného pokroku na úrovni mezinárodní.
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Pozměňovací návrh 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 

(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. Požadavky na 
dovoz povolenek by měly ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Tento systém by musel 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.
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z dohody WTO.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Werner Langen

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
6 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost „přesuny“ zdrojů emisí CO2. 
Komise by svoji analýzu měla založit na 
vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
a jaký by byl nepřímý dopad C02 
promítnutý do cen elektřiny 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, obdrží za 
přímé a případně nepřímé emise větší 
množství bezplatných povolenek. Pro 
některá odvětví by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl potřebuje jasnou představu o tom, na která odvětví a pododvětví se uplatní tento 
závazek, a o možném přijetí opatření v co nejbližší době s cílem připravit dotčená zařízení pro 
budoucí provoz nebo uzavření. Tato opatření by měla zohlednit jak přímý, tak nepřímý dopad 
přenesení nákladů na CO2, pokud má být řešeno výrazné riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2. 
Systém vyrovnávání nákladů uhlíku nebude vhodný pro všechna odvětví.

Pozměňovací návrh 115
Angelika Niebler

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 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 

(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 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
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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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
z dohody WTO.

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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Otázka bezpečnosti 
dodávek surovin v Evropské unii by 
rovněž měla být vzata v úvahu. Kromě 
toho by musela být opatření v souladu 
s mezinárodními závazky Společenství, 
jakož i se závazky z dohody WTO.  

Or. de

Odůvodnění

Přístup k surovinám se stává hlavním faktorem úspěšného hospodářského vývoje a má tak 
velký strategický význam. Velké finanční zatížení, jaké představuje dražba emisních povolenek 
pro některá odvětví, povede k zastavení výroby v Evropské unii a nákupu ze třetích zemí. Tím 
se zvyšuje závislost na dodávkách.

Toto zatížení povede také k přesunu výroby do třetích zemí, které mají suroviny.
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Pozměňovací návrh 116
Hannes Swoboda

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 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. 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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 

(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 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. 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 Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu 
s principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti 
a příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Otázka bezpečnosti 
dodávek surovin v Evropské unii by 
rovněž měla být vzata v úvahu. Kromě 
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z dohody WTO. toho by musela být opatření v souladu 
s mezinárodními závazky Společenství, 
jakož i se závazky z dohody WTO.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k surovinám se stává hlavním faktorem úspěšného hospodářského vývoje a má tak 
velký strategický význam. Velké finanční zatížení, jaké představuje dražba emisních povolenek 
pro některá odvětví, povede k zastavení výroby v Evropské unii a nákupu ze třetích zemí. Tím 
se zvyšuje závislost na dodávkách.

Toto zatížení povede také k přesunu výroby do třetích zemí, které mají suroviny.

Pozměňovací návrh 117
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Nesmí dojít k nepřípustnému 
narušení hospodářské soutěže mezi 
zařízeními, ať jsou externalizována, či 
nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zabránit jakémukoli narušení vnitřního trhu způsobenému přidělením povolenek, 
které by vedlo ke přesunu výroby z externalizovaných na internalizovaná zařízení, a způsobilo 
tak zvýšení emisí CO2 Účelem systému obchodování s emisemi EU je snížit emise skleníkových 
plynů a narušení stávajících metod výroby prostřednictvím externího zajišťování činností 
energeticky účinným způsobem by mohlo mít nepříznivý dopad.
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Pozměňovací návrh 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Nesmí dojít k nepřípustnému 
narušení hospodářské soutěže mezi 
zařízeními, ať jsou externalizována, či 
nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je nevytvářet na základě stávajícího návrhu pobídky, které vedou k narušení trhu a také 
zvyšují emise. Je nezbytné, aby znění směrnice odráželo „externí zajišťování 
činností“ mnohými odvětvími. Mělo by se zabránit jakémukoli narušení vnitřního trhu 
způsobenému přidělením povolenek, které by vedlo ke přesunu výroby z externalizovaných na 
internalizovaná zařízení, a způsobilo tak zvýšení emisí CO2. Účelem systému je snížit emise a 
narušení stávajících metod výroby prostřednictvím externího zajišťování činností energeticky 
účinným způsobem by mohlo mít nepříznivý dopad. 

    

Pozměňovací návrh 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

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) 

(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) 
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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 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.

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. 
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.

Or. en
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Odůvodnění

Podmínky pro vyrovnávací kredity by měly být stanoveny v rámci OSN a souhrnných 
mezinárodních dohod pro období po roce 2012.

Pozměňovací návrh 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER 
a ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Kromě toho je nutné 
provozovatelům dodatečně umožnit 
používat každoročně povolenky 
z flexibilních projektových mechanismů 
(CER, ERU) nebo jiných schválených 
kreditů z třetích zemí až do výše 50 % 
snížení oproti množství přidělenému pro 
období 2008-2012. Protože nesmějí 
členské státy před rokem 2015 přenášet 
CER a ERU ve vlastnictví provozovatelů 
mezi závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
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po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. de

Odůvodnění

Účelem vytvoření flexibility je nákladová efektivnost.

Pozměňovací návrh 121
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER 
a ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že budou 
moci využít CER a ERU až do výše 25 % 
svých emisí v příslušném roce
z projektových typů, které byly v období 
2008–2012 uznány všemi členskými státy 
v rámci systému Společenství, budou moci 
být používány i po roce 2012. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 



AM\728287CS.doc 85/93 PE407.871v01-00
Externí překlad

CS

neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Stabilizace povolených certifikátů JI/CDM na objemech povolených v rámci druhého 
obchodovacího období není v souladu s úsilím o harmonizaci, neboť v druhém obchodovacím 
období jednotlivé členské státy povolovaly různé podíly. Pokračování těchto podílů po 
uplynutí druhého obchodovacího období povede k pokračování nerovného zacházení s 
provozovateli. Pro je žádoucí celkový strop, který zároveň odstraňuje nerovné zacházení 
a neporušuje zaručená práva, aby se zabránilo právním krokům znevýhodněných operátorů.

Pozměňovací návrh 122
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER 
a ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že budou 
moci využít CER a ERU a další kredity 
snižování emisí až do výše 10,5 % svých 
ročních emisí z projektových typů, které 
byly v období do roku 2012 včetně uznány 
alespoň jedním členským státem v rámci 
systému Společenství, budou moci být 
používány i po roce 2012. Protože nesmějí 
členské státy před rokem 2015 přenášet 
CER a ERU ve vlastnictví provozovatelů 
mezi závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
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snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Kredity CDM a JI představují účinný způsob snižování emisí CO2 nákladově efektivním 
způsobem a zároveň zajišťují přístup rozvojových zemí k lepším technologiím. V zájmu 
vytvoření optimální flexibility by členské státy měly vzájemně uznávat projektové typy, které 
již uznává jeden z členských států.

Pozměňovací návrh 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER 
a ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány 
i po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER 
a ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER 
a ERU), a po tomto datu pouze v případě, 
že se členské státy rozhodnou, že povolí 



AM\728287CS.doc 87/93 PE407.871v01-00
Externí překlad

CS

banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

banking těchto CER a ERU v rámci 
k tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
a z projektů účinnosti na straně poptávky, 
které byly zahájeny před rokem 2013 za 
účelem snížení emisí po roce 2013, 
s vyloučením CER z rozsáhlých projektů 
vodní energie.

Or. en

Odůvodnění

Využívání externího vyrovnávání by mělo být omezeno na kredity, které jsou skutečně 
dodatečné a přispívají k udržitelnému rozvoji ve většině zemí. Zejména CER a ERU z odvětví, 
u kterých bylo zjištěno, že jsou vystavena přesouvání zdrojů emisí uhlíku a mezinárodní 
hospodářské soutěži, by nemělo být možné používat v rámci systému EU po roce 2012.

Pozměňovací návrh 124
Rebecca Harms, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro případ, že se opozdí uzavření 
mezinárodní dohody, by měla existovat 
možnost prostřednictvím dohod s třetími 
státy používat kredity z vysoce hodnotných 
projektů v rámci systému Společenství. 
Takové dohody, které mohou být 
dvoustranné nebo mnohostranné, by 

vypouští se
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mohly nadále umožnit uznávání projektů 
v rámci systému Společenství, které do 
roku 2012 vytvářely ERU, ale tak již 
vzhledem ke kjótskému rámci činit 
nemohou.

Or. en

Odůvodnění

Podmínky pro vyrovnávací úvěry by měly být stanoveny v rámci OSN a souhrnných 
mezinárodních dohod pro období po roce 2012.

Pozměňovací návrh 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů 
touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení.

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů 
touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení v souladu 
s příslušnou definicí směrnice Rady 
96/61/ES ze dne 24. září 1996 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění.

Or. de

Odůvodnění

Pojem „spalovací zařízení“ by měl být vymezen analogicky k směrnici 96/61/ES 
o integrované prevenci a omezování znečištění, aby se zajistila terminologická jednotnost 
a uvedlo do souladu právo na povolenky a právo na obchodování s emisemi. 
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Pozměňovací návrh 126
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů
touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení.

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček a motorů touto směrnicí by měla 
být připojena definice spalovacího zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Přerušovaný proces hoření je nezbytný pro bezpečnost procesu v jeho počáteční a konečné 
fázi. Ačkoli by bylo žádoucí snížit emise tohoto druhu (např. odhadované náklady, pokud jde 
o ztrátu materiálu na ethylenové kraky, činí 400-600 EUR na tunu CO2), není to technicky 
proveditelné.  Kromě toho není jasné, jestli existuje vybavení pro sledování přerušovaného 
hoření s požadovanou přesností.

Pozměňovací návrh 127
Herbert Reul

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 

vypouští se
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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.

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní ustanovení o letecké dopravě je nadbytečné. Pokud je zahrnuta do systému 
obchodování s emisemi, měl by se na ni a případně i na lodní dopravu uplatňovat rovněž 
model referenčních hodnot, neboť i tímto způsobem je podporována nejúčinnější technologie, 
aniž by to vedlo k výrazným dodatečným nákladům, a tím i k narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 128
Rebecca Harms, Claude Turmes

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) Co se týče přístupu k povolenkám, 
k letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k výrobcům elektřiny. 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.

Or. en
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Odůvodnění

S leteckou dopravou by mělo být zacházeno stejným způsobem jako s odvětvím elektřiny, 
neboť rovněž může převádět náklady na spotřebitele, a zahrnutí provozovatelů do systému 
obchodování s bezplatnými povolenkami by proto vedlo k neočekávaným ziskům pro odvětví 
na úkor spotřebitelů bez jakéhokoli přínosu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 129
Miloslav Ransdorf

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) Co se týče přístupu k povolenkám, 
měla by letecká doprava dostávat
přechodné bezplatné povolenky. 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.

Or. en

Odůvodnění

Proces dražby bude největší globální trvající dražbou, jaká se kdy konala. Je klíčové, aby byl 
likvidní trh s povolenkami vždy zachován a aby bylo zabráněno případným selháním trhu. Je 
potřebné zaváděcí období pro podporu řádného přechodu trhu s elektřinou na plné využívání 
dražeb s cílem omezit negativní dopady na výrobní kapacitu a ceny elektřiny, aby se zabránilo 
narušení vnitrostátního průmyslu na vnitřním evropském trhu způsobenému cenami energie.
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Pozměňovací návrh 130
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a)Je důležité, aby se tento systém
v budoucnosti rozšířil i na další významné 
producenty emisí skleníkových plynů, a to 
zejména v odvětví dopravy, kde se jedná 
například o přepravní společnosti. Komise 
by měla za tímto účelem navrhnout 
vhodné změny, které předloží spolu 
s posouzením jejich dopadu, s cílem 
začlenit odvětví námořní dopravy do 
systému Společenství do roku 2013 
a stanovit lhůtu, během níž bude do 
systému zahrnuta nákladní silniční 
doprava.

Or. nl

Odůvodnění

Nákladní silniční doprava a námořní doprava by měly být do systému obchodování s emisemi 
zahrnuty.

Pozměňovací návrh 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu 
s povolenkami formou dražby, pro 

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

modelu referenčních hodnot, pro 
monitorování, vykazování a ověřování 
emisí, pro akreditaci ověřovatelů a pro 
provádění harmonizovaných pravidel pro 
projekty. Vzhledem k tomu, že uvedená 
opatření mají obecný rozsah a mají 
pozměnit jiné než základní prvky této 
směrnice a doplnit tuto směrnici o nové 
nebo upravené prvky jiné než podstatné, 
měla by být přijata v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje žádné přechodné bezplatné přidělování povolenek, neboť model referenčních 
hodnot je nutné zavést také pro průmysl v velkou energetickou náročností. Dražba se mimoto 
provádí pouze v rámci modelu referenčních hodnot, pokud příslušné zařízení referenční 
hodnotu nesplní.
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