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Pozměňovací návrh 132
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
(-1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Tato směrnice vytváří systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (dále 
jen „systém Společenství“), aby se 
podpořilo snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným 
a zároveň aby se podporovala inovace 
a udržovala a zlepšovala 
konkurenceschopnost.“

Or. en

Odůvodnění

Systém obchodování s emisemi by měl vést k nízkouhlíkovým inovacím, které poskytnou 
podnikům EU dlouhodobou výhodu nad konkurenty mimo EU. Ačkoli systém obchodování 
s emisemi vede k riziku přesunu zdrojů emisí CO2, měla by být konkurenceschopnost podniků 
EU zachována.

Pozměňovací návrh 133
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět 
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.

Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět 
k takovým úrovním snížení, které se pro
snížení závislosti na fosilních palivech 
v následujících desetiletích z důvodů 



PE409.397v01-00 4/96 AM\730636CS.doc
Externí překlad

CS

bezpečnosti zásobování považují za 
nezbytné.

Or. de

Odůvodnění

Změna klimatu je jedním z mnoha aspektů. Rozhodující je však zajištění bezpečnosti dodávek 
v následujících desetiletích. Společně s výrazným zvýšením účinnosti využívání fosilních paliv 
a s rozvojem jiných zdrojů energie se také emise skleníkových plynů trvale snižují.

Pozměňovací návrh 134
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
(1a) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1a
1. Komise posoudí možnosti začlenění 
činností LULUCF do oblasti působnosti 
této směrnice s ohledem na návrhy 
předložené na konferenci na Bali 
a s ohledem na technický pokrok. Předloží 
legislativní návrh v této oblasti 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději na konci roku 2008.
2. Tento návrh se bude týkat zejména 
začlenění projektů LULUCF do 
„projektových mechanismů“ (projekty 
společného provádění a CDM), které 
stanoví Kjótský protokol, včetně využívání 
CER a ERU vyplývajícího z projektových 
činností v rámci systému Společenství, 
před vstupem v platnost budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.“

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy vytýkají Evropské komisi, že nedostatečně odůvodnila svou volbu 
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vyjmout činnosti LULUCF z oblasti působnosti systému obchodování s emisemi EU. Závěry 
Evropské rady vyzvaly Komisi, aby prozkoumala možnosti tohoto začlenění. Evropský 
parlament rovněž vyzval Komisi, aby provedla analýzu této možnosti.

Zavedení projektů LULUCF v rozvojových zemích prostřednictvím CDM by představovalo 
nezanedbatelný zdroj financování, dostatečný pro zajištění ochrany biologické rozmanitosti 
a obnovy znehodnocených lesů.

Pozměňovací návrh 135
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
(1a) V článku 2 se vkládá odstavec, který 
zní:
„2a. Tato směrnice se uplatní také na 
zařízení uvedená v příloze 2aa, je-li tak 
výslovně stanoveno.“

Or. en

Odůvodnění

Tato odvětví, pro která představuje nákup elektřiny velký podíl na výrobních nákladech, 
nejsou dosud zahrnuta do systému obchodování s emisemi. Tato odvětví však musí nakupovat 
energii od poskytovatelů elektřiny, kteří jsou začleněni do systému obchodování s emisemi, 
a jejich výrobní náklady značně vzrostou. Aby se zabránilo nepřímému riziku přesunu zdrojů 
emisí CO2, měla by být těmto odvětvím poskytnuta náhrada za ohrožení jejich 
konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
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uvedené v příloze II a jiné plynné složky 
atmosféry, jak přírodní, tak antropogenní, 
které absorbují a opětovně vyzařují 
infračervené záření;

uvedené v příloze II;

Or. de

Odůvodnění

Definice skleníkových plynů platí pro účely směrnice. Proto je v tomto ohledu postačující 
odkázat na plyny uvedené v příloze. Přizpůsobení by proto mělo být provedeno výlučně 
prostřednictvím přílohy II, který představuje podstatné ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh 137
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a jiné plynné složky 
atmosféry, jak přírodní, tak antropogenní, 
které absorbují a opětovně vyzařují 
infračervené záření;

c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a plyny, které budou 
za skleníkové označeny v budoucích 
mezinárodních dohodách;

Or. de

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na skleníkové plyny uvedené v Kjótském protokolu. Navrhovaná 
formulace je tak široce pojatá, že by zahrnovala např. i vodní páru.

Pozměňovací návrh 138
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
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uvedené v příloze II a jiné plynné složky 
atmosféry, jak přírodní, tak antropogenní, 
které absorbují a opětovně vyzařují 
infračervené záření;

uvedené v příloze II a plyny, které budou 
za skleníkové označeny v budoucích 
mezinárodních dohodách;

Or. de

Odůvodnění

Omezení skleníkových plynů. Stanovená formulace je tak široce pojatá, že by zahrnovala např. 
i vodní páru. To skrývá nebezpečí budoucích povinností snižování emisí nedostatečně 
zaměřených na cíl a značných správních nákladů.

Pozměňovací návrh 139
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a jiné plynné složky 
atmosféry, jak přírodní, tak antropogenní, 
které absorbují a opětovně vyzařují 
infračervené záření;

c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a plyny, které budou 
za skleníkové označeny v budoucích 
mezinárodních dohodách;

Or. en

Odůvodnění

Definice skleníkových plynů v návrhu je příliš široká a otevřená pro různý výklad. V zájmu 
zajištění jednotnosti pozměňovací návrh navrhuje, aby byla definice uvedena do souladu 
s Kjótským protokolem, čímž by se zajistila účinnost úsilí o snižování emisí.

Pozměňovací návrh 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení 
k vypouštení emisí skleníkových plynů;

h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizaci svého povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
z důvodu změny jeho povahy či fungování 
nebo z důvodu významného rozšíření 
samotného zařízení nebo rozšíření využití 
své kapacity;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zacházet rovným způsobem s novými účastníky, kteří poprvé obdrželi povolení 
k vypouštění, a účastníky, kteří potřebují aktualizaci svého povolení z důvodu rozšíření nebo 
významného rozvoje své činnosti. Tato definice, která byla používána v prvních dvou 
obdobích směrnice o povolenkách (2005–2007 a dále 2008–2012), musí být použita znovu, 
aby nedošlo k narušení zacházení.

Pozměňovací návrh 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizaci svého povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
z důvodu změny jeho povahy či fungování 
nebo z důvodu významného rozšíření 
rozsahu využití stávajícího zařízení;
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Or. en

Odůvodnění

Definice nového účastníka by měla být přizpůsobena, aby umožnila podnikům soustředit 
jejich výrobu na nejefektivnější místo v rámci EU, je-li to možné. Proto je klíčové zajistit 
spravedlivé a jednotné zacházení vůči třem možným scénářům pro průmysl: provozování 
stávajících zařízení, zvýšení kapacity stávajících zařízení a rozvoj nových zařízení.

Pozměňovací návrh 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice neobsahuje žádnou úpravu způsobu právního zacházení s rozšířením kapacity 
stávajících zařízení (a tedy zvýšením výroby). Tuto mezeru v úpravě je nutné zacelit. Zařízení 
s rozšířenou kapacitou musí být ve smyslu směrnice posuzována jako noví účastníci.

Pozměňovací návrh 143
Angelika Niebler

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

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

jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení 
k vypouštění emisí skleníkových plynů, 
jakož i rozšíření kapacity stávajících 
zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice neobsahuje žádnou úpravu způsobu právního zacházení s rozšířením kapacity 
stávajících zařízení (a tedy zvýšením výroby). Tuto mezeru v úpravě je nutné zacelit. Zařízení 
s rozšířenou kapacitou musí být ve smyslu směrnice posuzována jako noví účastníci. 
Rozlišování by nebylo věcně odůvodněné a bylo by překážkou pro investice.

Pozměňovací návrh 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ba) vkládá se toto písmeno:
„ja) „energeticky náročným provozem“ se 
rozumí provozní jednotka, jejíž pořizovací 
náklady na energii a elektřinu činí 
nejméně 3,0 % hodnoty výroby, nebo 
která odvádí vnitrostátní energetickou daň 
ve výši nejméně 0,5 % přidané hodnoty.
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„Pořizovacími náklady na energii 
a elektřinu“ se rozumí skutečné náklady 
na pořízení energie nebo na získání 
energie v rámci provozu. Náleží k nim 
výlučně elektrický proud, topná paliva 
a energetické produkty, které jsou 
využívány pro topné účely.
„Hodnotou výroby“ se rozumí obrat –
včetně dotací bezprostředně spojených 
s cenou výrobku – po přičtení/odečtení 
změny zásob hotových a nehotových 
výrobků a zboží a služeb nabytých za 
účelem opětovného prodeje, po odečtení 
nákupu zboží a služeb za účelem 
opětovného prodeje.
„Přidanou hodnotou“ se rozumí celkový 
obrat zdanitelný na základě právních 
předpisů o DPH včetně prodejů na vývoz, 
po odečtení celkových nákupů 
podléhajících DPH včetně dovozů.“

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů právní pomoci a větší jistoty plánování a investic pro podniky je nutné již v této 
směrnici jasněji definovat, co je to energeticky nároční průmysl a jakým způsobem má být 
zacházeno se všemi odvětvími, které nesou určité riziko přesunu zdrojů emisí CO2 v rámci 
systémů obchodování s emisemi.

Definice energeticky náročných provozů, jako ve směrnici 2003/96/ES o zdanění energie, je 
proto užitečná.

Pozměňovací návrh 145
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené 

[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje za účelem 
dodávky pro koncového spotřebitele mimo 
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činnosti, včetně čištění odpadních plynů; dotčené spalovací zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Werner Langen

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

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

[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii či elektřinu za 
účelem dodávky pro koncového 
spotřebitele mimo dotčené spalovací 
zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Definice „spalovacích zařízení“ je nutné omezit v souladu s nadpisem v příloze I směrnice 
výslovně a výlučně na elektrárny a nesmí zahrnovat také interní spalování uvnitř 
průmyslových zařízení („produkce elektřiny a tepla za účelem dodávky jiným spotřebitelům“).

Pozměňovací návrh 147
Esko Seppänen

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

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

[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů, s výjimkou 
recyklace/zušlechťování kovu a sloučenin 
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kovu;

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla postihovat postupy recyklace kovu.

Pozměňovací návrh 148
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektriny nebo 
tepla“ v příloze 1.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

S každou formou výroby elektřiny by mělo být zacházeno stejně, aby se zabránilo narušení 
trhu. Větší počet různých energetických koncepcí v rámci jednotlivých odvětví průmyslu je 
nutné zachovat.

Pozměňovací návrh 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 

[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení nebo jeho část, které 1. ledna 2005 
anebo po tomto datu vyrábělo elektrickou 
energii na prodej třetí stranám a na které se 
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pouze categorie „Dodávka elektriny nebo 
tepla“ v příloze 1.

vztahuje pouze kategorie „Dodávka 
elektřiny nebo tepla“ v příloze 1. Za prodej 
třetí osobě se nepovažuje dodávka 
elektřiny v rámci povinné koupě, ledaže by 
sazba za převzetí zahrnovala 
mechanismus pro přizpůsobení 
umožňující přenesení cenu povolenek do 
této sazby.

Or. fr

Odůvodnění

Investice průmyslových subjektů do kombinované výroby pro uspokojení svých potřeb, pokud 
jde o páru a elektřinu, jsou obecně využívány systémem „baseload“, a nemohou tak být 
rentabilní, pokud jsou vystaveny konkurenci s kombinovanými cykly nebo jinými zařízeními na 
výrobu elektřiny. Je tak nutné neuplatňovat stejná pravidla pro přidělení povolenek pro 
výrobu elektřiny, která je předmětem povinné koupě, a pro podobné činnosti, kde se tato 
povinnost neuplatňuje.

Pozměňovací návrh 150
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektriny nebo 
tepla“ v příloze 1.

[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám, které převážně 
poskytuje dodávky do veřejných 
distribučních soustav, a na které se 
vztahuje pouze kategorie „Dodávka 
elektřiny nebo tepla“ v příloze 1.

Or. en

Odůvodnění

Vystavení mezinárodní hospodářské soutěži nutí zahrnout do bezplatného přidělování 
povolenek samovýrobce. Průmyslové subjekty, které nejsou veřejnými výrobci elektřiny, musí 
mít i nadále možnost provozovat svá vlastní energetická zařízení, do kterých již investovaly. 
Proto by definice měla být pozměněna. Samovýrobci, kteří jsou definováni ve směrnici 
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Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou jakožto „fyzické nebo právnické osoby vyrábějící elektřinu 
převážně pro vlastní potřebu“, by z bezplatného přidělení povolenek neměly být vyloučeni.

Pozměňovací návrh 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „Odvětvími vystavenými značnému 
riziku přesunu zdrojů emisí CO2“ se 
rozumí odvětví určená v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 10 odst. 9 a uvedenými 
na seznamu v příloze 1a.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, pokud jde o ohrožená odvětví, odkazem na kritéria a novou přílohu.

Pozměňovací návrh 152
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „Odvětvími vystavenými značnému 
riziku přesunu zdrojů emisí CO2“ se 
rozumí odvětví určená v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 10 odst. 9 a uvedenými 
na seznamu v příloze 1a.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, pokud jde o ohrožená odvětví, odkazem na kritéria a novou přílohu.
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Pozměňovací návrh 153
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „Provozem náročným na elektrickou 
energii“ se rozumí provozní jednotky 
v souladu s přílohou 2ab.

Or. de

Odůvodnění

Definice provozu náročného na elektrickou energii by měla být vymezena tak jasně, jak to 
umožňuje příloha 3 a měla by platit jako základ pro bezplatné přidělení povolenek.

Pozměňovací návrh 154
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „Dočasným ověřeným snížením 
emisí“ nebo „tCER“ se rozumí jednotka, 
která byla docílena činností projektu 
obnovy lesa nebo zalesňování a jejíž 
platnost uplyne na konci období trvání 
závazku, podle kterého byla vydána na 
základě článku 12 Kjótského protokolu 
a rozhodnutí souvisejících s UNFCCC 
a Kjótským protokolem.

Or. fr

Odůvodnění

Riziko nečinnosti v lesích je řešeno vytvořením dočasných kreditů v rámci CDM; podmínky 
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byly stanoveny v roce 2003 na konferenci stran v Miláně (rozhodnutí 19/CP.9). 

Pozměňovací návrh 155
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „externalizovaným zařízením“ se 
rozumí zařízení vlastněné a/nebo 
provozované třetí stranou, které plní 
funkci, jež by mohla být alternativně 
zajišťována interní výrobní činností 
integrovanou do výrobního postupu 
dotčeného hospodářského odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „externalizovaná zařízení“ by měl být definován, aby se zabránilo tomu, že tato 
zařízení budou podléhat různým metodám přidělování a tím i různým nákladům, vyšším než 
nákladům na interní výrobu v odvětvích, jejichž dodávky zajišťují.

Pozměňovací návrh 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ua) „externalizovaným zařízením“ se 
rozumí zařízení vlastněné a/nebo 
provozované třetí stranou, které plní 
funkci, jež by mohla být alternativně 
zajišťována interní výrobní činností 
integrovanou do výrobního postupu 
dotčeného hospodářského odvětví.

Or. en
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Odůvodnění

Pojem „externalizovaná zařízení“ by měl být definován, aby se zabránilo tomu, že tato 
zařízení budou podléhat různým metodám přidělování a tím i různým nákladům, vyšším než 
nákladům na interní výrobu v odvětvích, jejichž dodávky zajišťují.

Pozměňovací návrh 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Příslušný orgán nejméně každých pět let 
přezkoumá povolenky na emise 
skleníkových plynů a v případě potřeby 
provede jakékoli změny.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přezkum úpravy každých pět let, který Komise požaduje na několika místech klimatického 
a energetického balíčku, je nepřípustnou byrokracií. K přezkumu dochází již na základě zpráv.

Pozměňovací návrh 158
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Příslušný orgán nejméně každých pět let 
přezkoumá povolenky na emise 
skleníkových plynů a v případě potřeby 
provede jakékoli změny.

Příslušný orgán nejméně každých pět let 
přezkoumá povolenky na emise 
skleníkových plynů a v případě potřeby 
provede jakékoli změny, při zohlednění 
nejnovějších vědeckých poznatků.

Or. el
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Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že přezkum emisních povolenek a jakékoli navrhované změny budou 
provedeny s ohledem na nové vědecké údaje.

Pozměňovací návrh 159
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 0,92 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví systému obchodování s emisemi EU nesmí být nepřiměřeně zatížen tím, že ponese 60 
% podílu snížení, ačkoli přispívá k emisím pouze podílem 40 %. Naléhavě proto žádáme o 
podobné či v ideálním případě rovné zacházení s odvětvími. Odvětví mimo systém 
obchodování s emisemi by tak mělo nést 13 % úsilí o snížení na základě emisí roku 2005 pro 
období 2013 až 2020, což by pak vedlo ke stejnému zatížení systému obchodování s emisemi 
EU. Přesuny zdrojů emisí CO2 jsou nejen otázkou bezplatných povolenek, ale také otázkou 
dostupnosti povolenek na trhu (likvidita).

To by také vedlo ke změně návrhu rozhodnutí o sdílení úsilí.
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Pozměňovací návrh 160
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární neměnný
faktor 1,10 % v porovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu 
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008 - 2012.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, jak Komise došla k číslu 1,74 %. Ze stanovení roku 1990 jako referenčního 
základu vyplývá při uplatnění cíle snížení ve výši 20 % a při zohlednění rozdělení závazků ke 
snížení mezi odvětví zahrnutá do systému obchodování s emisemi a zbývající odvětví, které 
navrhla Komise, a při začlenění Bulharska a Rumunska, že by pro odvětví zahrnutá do 
systému obchodování s emisemi pro splnění cíle postačovalo snížení o 1,10 % ročně.

Pozměňovací návrh 161
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 2 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
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členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

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 162
Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu 
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 31. prosince 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu 
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění přiměřené míry jistoty a předvídatelnosti pro průmysl by množství 
povolenek, které má být vydáno členskými státy v souladu s jejich národním alokačním 
plánem pro období 2008-2012, mělo být známo co nejdříve, takže by toto datum mělo být 
posunuto vpřed.
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Pozměňovací návrh 163
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2016.

Or. en

Odůvodnění

Lineární faktor by měl být posouzen v polovině třetího obchodovacího období vzhledem 
k dostupnému potenciálu pro zmírnění a účinnosti nákladů.

Pozměňovací návrh 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3a. Pokud by počet povolenek, které byly 
provozovatelům přiděleny dodatečně 
z důvodu zvýšení výroby v souladu 
s čl. 10a odst. 2, překročil počet povolenek 
vrácených provozovateli v tomto 
konkrétním odvětví z důvodu nižšího 
snížení podle úprav provedených 
následně, sníží se referenční hodnoty pro 
toto odvětví v roce následujícím po roce, 
ve kterém došlo k nerovnováze, v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. [23] odst. [3] způsobem, 
který zajistí dosažení celkového snížení 
emisí v rámci působnosti článku 9. Za 
tímto účelem informují příslušné orgány 
Komisi každoročně do 30. dubna o tom, 
zda byl překročen počet emisních 
povolenek.
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Or. en

Odůvodnění

Přidělování bezplatných povolenek s následnou úpravou aktuální výroby zajistí dosažení cíle 
snížení emisí CO2 a zajištění účinného růstu a zabránění neočekávaným ziskům (což ukazuje 
studie ECOFYS o metodě IFIEC). V případě zvýšené výroby by následná úprava měla 
zahrnovat dodatečné povolenky do jednoho roku. Splnění celkového cíle však musí být 
zajištěno. Proto budou v případě, že přidělené povolenky překročí plán, různé referenční 
hodnoty přizpůsobeny směrem dolů podle opravného mechanismu vytvořeného v souladu 
s čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh 165
Esko Seppänen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 9 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
(6a) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9aa
Úprava tvorby cen elektřiny v celém 
Společenství na harmonizovaném trhu
Komise zveřejní spravedlivá pravidla pro 
systém stanovování velkoobchodních cen 
na liberalizovaném a harmonizovaném 
trhu s elektřinou, aby se zabránilo 
neočekávaným ziskům výrobců jaderné 
a vodní energie a spekulativním ziskům 
pro finanční subjekty v důsledku 
sekuritizace povolenek.“

Or. en

Odůvodnění

Na velkoobchodním trhu s elektřinou je tvorba cen založena na ceně dodávek. Tato tvorba cen 
zahrnuje náklady na emisní povolenky, která zvyšuje cenu veškeré elektřiny. To je zdrojem 
nezasloužených neočekávaných zisků výrobců vodní a jaderné energie, kteří nemusí využívat 
povolenky. Systém stanovování velkoobchodních cen by měl být změněn, aby bránil 
neočekávaným ziskům výrobců elektřiny s nulovými emisemi s cílem zabránit pokřivení tvorby 
cen, zejména ve prospěch jaderného průmyslu.
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Pozměňovací návrh 166
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 10 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Dražba v rámci systému obchodování s emisemi znamená maximální náklady pro všechny 
spotřebitele bez dodatečných přínosů pro snižování emisí CO2. Neznamená nic jiného než 
novou daň z CO2 placenou spotřebiteli. V zájmu úspory až 55 mld. EUR ročně pro 
spotřebitele v EU a v zájmu udržení cen energie o 20 – 30 EUR/MWh níže, aniž by byla 
zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, neměl by být tento systém založen na 
dražbách. Bezplatné přidělování povolenek na základě referenčních hodnot a aktuální 
produkce může poskytnout nákladově i ekologicky efektivní nástroj. 

Pozměňovací návrh 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, bude orgán Společenství od roku 
2013 obchodovat formou dražby.

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

3. 100 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby použije 
Evropská unie takto:

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

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost, obnovitelnou 
energii a neuhlíkovou energii, na 
přizpůsobení dopadům změny klimatu a na 
výzkum a vývoj týkající se snižování emisí 
a přizpůsobení, včetně účasti na 
iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;
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ca) na rozvoj faktorů čisté energie;
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

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

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

e) na podporu některých členských států, 
pokud jde o solidaritu a růst ve 
Společenství, až do výše 10 % příjmů 
z dražeb pro všechny tyto státy, na 
napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace a

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství, až do výše 
[x %, bude stanoveno] celkových příjmů 
z dražeb.

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

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

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky 
spadající do systému Společenství, mají 
plný přístup a že další účastníci nebrání 
aukci. Opatření, jež má za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v čl. 23 odst. 3 nařízení 
o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování.

Systém dražeb je nastaven tak, aby zajistil 
trvale likvidní a transparentní trh.
Aby bylo zaručeno dosažení těchto cílů, je 
výše uvedené nařízení založeno na těchto 
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zásadách:
– používání jediného systému, který je 
přístupný na dálku, jednoduchý 
(jednokolový), výkonný a dostupný 
z přijatelnou cenu a jehož jednota je 
zajišťována jednotným provozovatelem na 
úrovni Společenství;
– zajištění přístupu k dražbám pro 
všechny subjekty, které doloží svou 
solventnost, a pro vlastníky účtu 
otevřeného pro registr povolenek;
– stanovení harmonogramu množství 
povolenek k dražbě v rámci tohoto 
nařízení, v souladu se lhůtami pro 
odevzdání povolenek a s omezením 
likvidity podniků; tento harmonogram 
vylučuje využití jediné dražby pro celé 
období.
Nařízení stanoví, že dohled nad tímto 
trhem vykonává existující organizace či 
organizace, která bude vytvořena, a jejíž 
úkoly by měly být blízké orgánu pro 
dohled nad trhy se surovinami.

Or. fr

Odůvodnění

Dražby by měly být prováděny na úrovni Společenství, a nikoli na úrovni jednotlivých 
členských států.

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 příjmů na 
úrovni Společenství umožní správně organizovat evropský výzkum zejména ve srovnání se 
Spojenými státy a Japonskem.

Pozměňovací návrh 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 

1. Se všemi povolenkami budou členské 
státy od roku 2013 obchodovat formou 
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10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

dražby.

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.

Pozměňovací návrh 169
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;

a) Osmdesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2008;

Or. en

Odůvodnění

Rok 2008 je prvním rokem, za který budou k dispozici jednotné údaje o systému obchodování 
s emisemi EU společně pro všech 27 členských států. Kromě toho se v roce 2008 začíná 
uplatňovat definice zařízení. 

Toto je návrh na zavedení dodatečných deseti procent celkového množství povolenek, s nimiž 
se má mezi členskými státy obchodovat formou dražby, na základě cílů dosažených mezi 
základním rokem/základními roky podle Kjótského protokolu a rokem 2008 – prvním rokem 
období závazků v rámci Kjótského protokolu. Tento přístup řádně zohledňuje pokrok 
dosažený jednotlivými státy, pokud jde o cíle Kjótské dohody stanovené v závěrech jarního 
zasedání Evropské rady v roce 2007 a 2008.
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Pozměňovací návrh 170
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ba) deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy v souladu s cíly splněnými mezi 
základním rokem podle Kjótského 
protokolu a rokem 2008 za účelem 
zohlednění úsilí dosaženého k datu 
zavedení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Rok 2008 je prvním rokem, za který budou k dispozici jednotné údaje o systému obchodování 
s emisemi EU společně pro všech 27 členských států. Kromě toho se v roce 2008 začíná 
uplatňovat definice zařízení. 

Toto je návrh na zavedení dodatečných deseti procent celkového množství povolenek, s nimiž 
se má mezi členskými státy obchodovat formou dražby, na základě cílů dosažených mezi 
základním rokem/základními roky podle Kjótské dohody a rokem 2008 – prvním rokem 
období závazků v rámci Kjótského protokolu. Tento přístup řádně zohledňuje pokrok 
dosažený jednotlivými státy, pokud jde o cíle Kjótské dohody stanovené v závěrech jarního 
zasedání Evropské rady v roce 2007 a 2008.

Pozměňovací návrh 171
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Pro účely pododstavce b) by se, pokud jde 
o rozdělování povolenek mezi členské 
státy pro účely solidarity a růstu ve 
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Společenství, měla zohlednit kritéria, jako 
jsou zeměpisné zvláštnosti a znevýhodnění 
zeměpisných oblastí, zejména vzdálených, 
horských nebo ostrovních oblastí. 

Or. el

Pozměňovací návrh 172
Alyn Smith

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Pro účely písmene b) by přidělování 
povolenek mezi některé členské státy mělo 
zahrnovat kritérium spojené s existencí 
specifických zeměpisných znevýhodnění, 
jako jsou znevýhodnění související 
s okrajovou či ostrovní povahou jejich 
území.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělované příjmy z dražeb by měly přispět k cílům Společenství v oblasti hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, se zvláštním zaměřením na okrajové oblasti.

Pozměňovací návrh 173
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
2a. Komise rozdělí příjem z dražby mezi 
členské státy podle poměru vystavených 
povolenek, při zohlednění vzorce 
stanoveného v příloze IIa.
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Or. nl

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly obdržet podíl z příjmu z dražby, která je organizována na 
úrovni Společenství. Bude-li rozhodnuto, že dražbu uspořádají členské státy, je žádoucí 
zajistit, aby měly všechny státy rovný podíl na příjmu.

Pozměňovací návrh 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije
takto:

3. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 včetně 
všech příjmů z obchodování s povolenkami 
podle písmena b) uvedeného odstavce se 
použijí takto:

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražby povolenek by měly být využity pro řešení změny klimatu, jak pokud jde 
o zmírňování, tak pokud jde o přizpůsobování, a pro dotace k usnadnění financování 
nezbytných investic, zejména v rodinách s nízkými příjmy.  Alespoň polovina příjmů by měla 
být vyčleněna na financování zmírňování, přizpůsobování a zabránění odlesňování 
a degradace v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 175
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 

3. Alespoň 50 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
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odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. fr

Odůvodnění

Obchodování s povolenkami formou dražby musí vést k finančním přesunům od znečišťujícího 
průmyslu k činnostem, které vyvíjejí obnovitelné energie, uskladňují uhlík nebo zabraňují jeho 
uvolňování.

Postup vydávání osvědčení, který respektuje šest helsinských kritérií udržitelného rozvoje, 
zejména šesté kritérium, které se zabývá sociálně-ekonomickým přínosem, by mělo být hlavní 
podmínkou pro pokračování těžby tropických pralesů.

V Evropské unii nahrazuje lesnictví a dřevařství mezi 10 % a 20 % emisí skleníkových plynů. 

Pozměňovací návrh 176
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj a na 
demonstrační projekty týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

Or. en

Odůvodnění

Změna energetické skladby EU vyžaduje čas a měla by být založena na zásadě efektivity 
z hlediska nákladů. Uhlí by v budoucnu mělo být využíváno, aby tak zajistilo bezpečnost 
dodávek energie. Aby se tak stalo, je nezbytná dodatečná podpora pro zavádění nových 
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technologií v odvětví energetiky založeném na uhlí.

Pozměňovací návrh 177
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %, včetně investic do koncentrované 
solární energie v Evropské unii a třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Zachycování a skladování uhlíku je zahrnuto do pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 3a, 
který ukládá členským státům povinnost vracet nejméně 50 % příjmů z dražeb zapojených 
podnikům, pokud je tyto podniky vynaloží na nízkouhlíkové technologie včetně technologií 
zachycování a skladování uhlíku. Správní náklady lze zaplatit ze zbývajících příjmů systému 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 178
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Zachycování a skladování uhlíku je zahrnuto do pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 3a, 
který ukládá členským státům povinnost vracet nejméně 50 % příjmů z dražeb zapojených 
podnikům, pokud je tyto podniky vynaloží na nízkouhlíkové technologie včetně technologií 
zachycování a skladování uhlíku. Správní náklady lze zaplatit ze zbývajících příjmů systému 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražby povolenek by měly být využity pro řešení změny klimatu, jak pokud jde 
o zmírňování, tak pokud jde o přizpůsobování, a pro dotace k usnadnění financování 
nezbytných investic, zejména v rodinách s nízkými příjmy.  Alespoň polovina příjmů by měla 
být vyčleněna na financování zmírňování, přizpůsobování a zabránění odlesňování 
a degradace v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 180
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na technologie čistého uhlí včetně 
zachytávání a geologického uskladnění 
skleníkových plynů;

Or. en
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Odůvodnění

Změna energetické skladby EU vyžaduje čas a měla by být založena na zásadě efektivity 
z hlediska nákladů. Uhlí by v budoucnu mělo být využíváno, aby tak zajistilo bezpečnost 
dodávek energie. Aby se tak stalo, je nezbytná dodatečná podpora pro zavádění nových 
technologií v odvětví energetiky založeném na uhlí.

Pozměňovací návrh 181
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ca) na modernizaci zařízení ke spalování 
uhlí nebo na jejich nahrazení účinnějšími 
jednotkami produkujícími méně emisí 
CO2;

Or. en

Odůvodnění

Změna energetické skladby EU vyžaduje čas a měla by být založena na zásadě efektivity 
z hlediska nákladů. Uhlí by v budoucnu mělo být využíváno, aby tak zajistilo bezpečnost 
dodávek energie. Aby se tak stalo, je nezbytná dodatečná podpora pro zavádění nových 
technologií v odvětví energetiky založeném na uhlí.

Pozměňovací návrh 182
Miloslav Ransdorf

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ca) na výzkum, vývoj a zavádění 
technologií uchovávání energie;

Or. en
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Odůvodnění

Výdaje na dražbu sníží schopnost podniků platit investice do technologií šetrných ke klimatu 
a do výzkumu a vývoje. Příjmy z dražby by tak měly být vráceny zpět s cílem financovat rozvoj 
těchto nových technologií a výzkum a vývoj. Příjmy by neměly být používány k řešení žádných 
obecných rozpočtových problémů.

Pozměňovací návrh 183
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
ca) na umožnění dalšího rozvoje nosičů 
čisté energie, jako je vodík;

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o přidělování povolenek, připomínáme, že navrhovaná směrnice ve stávající 
podobě vystavuje povolenky za dopad na energeticky náročný průmysl hospodářské soutěži 
s průmyslem z vnějšku Evropské unie, který nepodléhá stejným právním omezením pro 
snižování emisí skleníkových plynů (přesun zdrojů emisí CO2).

Pozměňovací návrh 184
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích, zejména 
rozvojem certifikace, jakož i na dodatečná 
opatření členských států nebo jejich 
oblastí s cílem zlepšit příspěvek lesů 
a využívání dřeva k boji proti oteplování 
klimatu, při současném zachování 
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ostatních funkcí lesa;

Or. fr

Odůvodnění

Obchodování s povolenkami formou dražby musí vést k finančním přesunům od znečišťujícího 
průmyslu k činnostem, které vyvíjejí obnovitelné energie, uskladňují uhlík nebo zabraňují jeho 
uvolňování.

Postup vydávání osvědčení, který respektuje šest helsinských kritérií udržitelného rozvoje, 
zejména šesté kritérium, které se zabývá sociálně-ekonomickým přínosem, by mělo být hlavní 
podmínkou pro pokračování těžby tropických pralesů.

V Evropské unii nahrazuje lesnictví a dřevařství mezi 10 % a 20 % emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 185
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení nebo odvrácení
odlesňování nebo znehodnocování půdy, 
zejména v nejméně rozvinutých zemích;

Or. en

Odůvodnění

Zachycování a skladování uhlíku je zahrnuto do pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 3a, 
který ukládá členským státům povinnost vracet nejméně 50 % příjmů z dražeb zapojených 
podnikům, pokud je tyto podniky vynaloží na nízkouhlíkové technologie včetně technologií 
zachycování a skladování uhlíku. Správní náklady lze zaplatit ze zbývajících příjmů systému 
obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 186
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
da) Investice do rozvojových zemí, které 
ratifikovaly Kjótský protokol a které 
ratifikují budoucí mezinárodní dohodu, 
přispějí k dalšímu snížení emisí 
skleníkových plynů o více než 20 %, což je 
cíl, kterého je nutné dosáhnout 
v Evropské unii, a výrazně tak přispějí 
k rozvoji hospodářství s nízkými emisemi 
v rozvojových zemích;

Or. el

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly finanční prostředky získané dražbou povolenek investovány s cílem 
vytvořit hospodářství s nízkými emisemi nejen v rámci Společenství, ale i v rozvojových 
zemích. Změna klimatu nezná hranice a vyžaduje kolektivní úsilí.

Pozměňovací návrh 187
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace, 
poskytováním dotací nebo zvláštních 
sazeb pro základní produkty nebo jiných 
finančních pobídek;

Or. el
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dražba bude využívána v odvětvích, která mohou přesunout náklady 
povolenek do cen produktů, je důležité, aby část příjmů z dražeb směřovala do podpory 
spotřebitelů a domácností s nízkými a středními příjmy, jež budou dotčeni zvýšením cen 
základních produktů.

Pozměňovací návrh 188
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
fa) na zmírnění dopadu systému 
obchodování s povolenkami pro emise 
skleníkových plynů na územích 
znevýhodněných zeměpisnými 
a demografickými podmínkami přijetím 
dalších opatření pro rozvoj politiky 
udržitelného rozvoje;

Or. el

Pozměňovací návrh 189
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
fa) na 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;

Or. en
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Odůvodnění

Rozdělované příjmy z dražeb by měly přispět k cílům Společenství v oblasti hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, se zvláštním zaměřením na okrajové oblasti.

Pozměňovací návrh 190
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
fb) na zlepšení konkurenceschopnosti 
evropských podniků a podporu opatření 
podniků k řešení změny klimatu, se 
zdůrazněním energetického výkonu 
a zvýšeného financování obnovitelných 
zdrojů energie, na výzkum a vývoj 
nízkoemisních technologií a na technická 
zlepšení v oblasti infrastruktury.

Or. el

Pozměňovací návrh 191
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zachycování a skladování uhlíku je zahrnuto do pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 3a, 
který ukládá členským státům povinnost vracet nejméně 50 % příjmů z dražeb zapojených 
podnikům, pokud je tyto podniky vynaloží na nízkouhlíkové technologie včetně technologií 
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zachycování a skladování uhlíku. Správní náklady lze zaplatit ze zbývajících příjmů systému 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3a. Nejméně 50 % příjmů se použije na 
financování snižování emisí skleníkových 
plynů, zabránění odlesňování a degradace 
a na přizpůsobování se změně klimatu 
v zemích, které nejsou uvedené v příloze I 
UNFCCC.

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražby povolenek by měly být využity pro řešení změny klimatu, jak pokud jde 
o zmírňování, tak pokud jde o přizpůsobování, a pro dotace k usnadnění financování 
nezbytných investic, zejména v rodinách s nízkými příjmy.  Alespoň polovina příjmů by měla 
být vyčleněna na financování zmírňování, přizpůsobování a zabránění odlesňování 
a degradace v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 193
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3a. Členské státy vrátí v souladu 
s pravidly o státní podpoře na ochranu 
životního prostředí nejméně 50 % příjmů 
z dražby povolenek uvedených v odstavci 
2, včetně veškerých příjmů z dražby podle 
odst. 2 písm. b), podnikům na svém území, 
které se dražby účastnily, pokud tyto 
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příjmy budou vynaloženy na 
nízkouhlíkové technologie včetně 
technologií zachytávání a geologického 
uskladňování skleníkových plynů. 
K vrácení nedojde u elektřiny vyrobené 
v souvislosti se spotřebou tepla v průmyslu 
nebo vyrobené z reziduí průmyslového 
procesu.

Or. en

Odůvodnění

Nejméně 50 % příjmů z dražby by mělo být vráceno podnikům, které se dražby účastní, pokud 
tyto podniky vrácené finanční prostředky vynaloží na investice do technologií pro snížení 
emisí skleníkových plynů. Členské státy mohou na základě pravidel o státní podpoře 
podporovat investice podniků v oblasti ochrany životního prostředí, avšak pro vytvoření 
rovných podmínek pro podniky je žádoucí, aby členské státy věnovaly stejný podíl příjmů 
z dražby podnikům, které se této dražby účastnily. Energetické odvětví nedostane zpět žádné 
příjmy, neboť může snadno přenést náklady na své zákazníky.

Pozměňovací návrh 194
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3a. Komise zajistí, aby provádění odst. 3 
písm. a), b), f) a fa) přispělo k posílení cíle 
Společenství, pokud jde o hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, a aby 
provádění odst. 3 písm. g) zahrnovalo 
výdaje regionálních a místních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělované příjmy z dražeb by měly přispět k cílům Společenství v oblasti hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, se zvláštním zaměřením na okrajové oblasti.
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Pozměňovací návrh 195
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. Tato 
opatření, jejichž účelem je doplnit směrnici 
o nové jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedený v čl. 23 odst. 3.

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování.

Komise konzultuje všechny příslušné 
zainteresované strany před předložením 
tohoto nařízení. Budou pořádány dražby, 
které se budou řídit tímto:
a) Cílem dražeb je přidělit povolenky 
provozovatelům a/nebo 
zprostředkovatelům na trhu za cenu 
stanovenou trhem a nikoli dosáhnout 
maximálních příjmů nebo předem 
stanovených cen;
b) Na trhu bude vždy udržována 
dostatečná likvidita, zejména v roce 2013. 
Za tímto účelem by měl být proces 
předvídatelný, zejména pokud jde 
o načasování a pořadí dražeb a množství 
povolenek dávaných k dispozici;
c) Dražby budou otevřené pro jakéhokoli 
držitele platného účtu v rámci systému 
obchodování s emisemi EU, který je 
schopen poskytnout finanční jistotu, že 
dostojí závazkům z dražby;
d) Provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému Společenství, 
mají spravedlivý a rovný přístup a mohou 
se plně účastnit;
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e) Účast nebude pro provozovatele 
znamenat nepřiměřenou finanční zátěž;
f) Všichni účastníci mají přístup ke 
stejným informacím ve stejnou dobu; a 
g) Účastníci tajnými dohodami nebo 
jiným způsobem nebrání aukci. 
Tato opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedený v čl. 23 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Cílem písmene c) je vyjasnit definici účastníka dražeb, a zejména zajistit, že všichni účastníci 
poskytnou jistotu, že jsou schopni svým závazkům z dražby. Pokud by k tomu nedošlo, mohla 
by vzniknout příležitost pro spekulativní chování.

Pozměňovací návrh 196
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. Opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním, se 
přijímá regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3.

5. Komise do 30. června 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. Opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním, se 
přijímá regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění přiměřené míry jistoty pro průmysl by pravidla dražby měla být známa co 
nejdříve, takže by toto datum mělo být posunuto vpřed.

Pozměňovací návrh 197
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5a. Členské státy a příslušný orgán určený 
Komisí smí nakupovat a prodávat 
povolenky na trhu s cílem minimalizovat 
výkyvy cen uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Ceny uhlíku mohou růst i klesat, avšak příliš velké výkyvy by byly pro trh škodlivé. Bylo by 
žádoucí minimalizovat výkyvy. Mohou to provést vlády nebo například ECB.

Pozměňovací návrh 198
Esko Seppänen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5a. Komise nejpozději 31. prosince 2008 
zveřejní jednoznačnou definici emisních 
povolenek, která vyloučí možnost jejich 
sekuritizace na finančních trzích a která 
při dražbě upřednostní dražitele, jež je 
použijí na výrobu energie nebo 
průmyslových produktů.

Or. en
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Odůvodnění

Při neexistenci jasných pravidel se emisní práva stanou finančními produkty. Jsou-li dražba a 
sekundární trhy otevřené pro všechny dražitele (včetně institucionálních investorů, 
zajišťovacích fondů, státních fondů atd.), bude existovat nebezpečí čistě spekulativní tvorby 
cen. Proto by přístup k původní dražbě měl být otevřen pouze pro dražitele, kteří emisní práva 
potřebují pro výrobní procesy.

Pozměňovací návrh 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Přechodná pravidla harmonizace 

bezplatného přidělování platná v celém 
Společenství

Požadavky na dovoz povolenek

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

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaných 
požadavků na vracení povolenek dovozci, 
pokud jde o dovážené energeticky náročné 
produkty uvedené v odstavcích 2 až 6 a 8, 
která jsou platná v celém Společenství, 
pokud tato odvětví nedostávají bezplatné 
povolenky v rámci systému Společenství.

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

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

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

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby byly vytvořeny srovnatelné 
podmínky pro zařízení ze Společenství, 
která nedostávají bezplatné povolenky 
a u nichž existuje výrazné riziko 
přesouvání zdrojů emisí CO2, a zařízení 
z třetích zemí.
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výroby elektrické energie.
Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
požadavky na dovoz povolenek 
uplatňovaly pouze tehdy, pokud jsou plně 
odůvodněné ve smyslu uvedené dohody.

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

2. Od 1. ledna 2013 se požadavky na 
dovoz povolenek uplatní na produkty 
určené v souladu s odstavcem 5 jako zboží 
se značným rizikem přesouvání zdrojů 
emisí CO2 nebo rizikem pro mezinárodní 
hospodářskou soutěž do té doby, dokud 
ostatní země a správní subjekty 
nepodléhají závazným a ověřitelným 
opatřením ke snížení emisí skleníkových 
plynů. Dovozci produktů jsou povinni 
vrátit povolenky a vývozci zboží jsou 
oprávněni k přijetí povolenek, pokud:
a) země nebo správní subjekt, kde byly 
tyto produkty vyrobeny, které Komise na 
základě postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
označí za nepodléhající závazným 
a ověřitelným opatřením ke snížení emisí 
skleníkových plynů podle mezinárodního 
rámce politiky v oblasti klimatu pro 
období po roce 2012; a 
b) byla pro tyto produkty stanovena 
metoda na základě odstavce 3.
Požadavky na dovoz povolenek se 
neuplatní na dovoz produktů vyrobených 
v zemích nebo správních subjektech, které 
jsou spojené se systémem obchodování 
s emisemi EU na základě článku 26.

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

3. Komise vypočte průměrnou úroveň 
emisí skleníkových plynů vyplývající 
z výroby jednotlivých produktů nebo 
kategorií zboží ve Společenství, přičemž 
zohlední informace z nezávisle ověřených 
zpráv na základě článku 14 a veškeré 
emise, na které se vztahuje systém 
obchodování s emisemi EU. Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 
odst. 2 zavede metodiku pro stanovování 
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a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

požadavků na dovoz povolenek, která se 
použije na produkty nebo kategorie 
produktů, u kterých existuje velké riziko 
přesouvání zdrojů emisí CO2 nebo riziko 
pro mezinárodní hospodářskou soutěž, 
přičemž tyto požadavky budou srovnatelné 
s průměrnou úrovní emisí skleníkových 
plynů z výroby jednotlivých produktů ve 
Společenství, vynásobenou hmotností 
dovezeného zboží.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Pro usnadnění zavedení metodiky 
v souladu s odstavcem 3 může Komise ve 
svých nařízením přijatých v souladu 
s články 14 a 15 stanovit požadavky pro 
vykazování vyrobených produktů 
provozovateli a pro nezávislou kontrolu 
vykazování těchto informací.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí 
v roce 2013 překročit celkové ověřené 
emise těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

5. Dovozcům produktů, kteří splňují 
podmínky stanovení v odstavci 1, se uloží 
povinnost učinit písemné prohlášení 
ohledně tohoto dovozu. Písemné 
prohlášení potvrdí, že bylo do registru 
Společenství vráceno dostatečné množství 
povolenek v souladu s odstavcem 3, pokud 
jde o produkty, které jsou předmětem 
vpuštění, v souladu se zvláštními 
správními postupy, které stanoví nařízení 
Komise.

6. Pět procent z množství povolenek pro 
celé Společenství určeného v souladu 
s články 9 a 9a na období 2013-2020 se 
vyčlení pro nové účastníky jako 
maximální množství, které se může 
přidělit novým účastníkům v souladu 
s pravidly přijatými podle odstavce 1 
tohoto článku.

6. Požadavky na dovoz povolenek mohou 
být splněny povolenkami EU nebo 
povolenkami ze systému obchodování 
s emisemi třetích země, který je uznán 
jako srovnatelně přísný jako systém 
Společenství.

Počet přidělených povolenek se upraví 
o lineární faktor uveený v článku 9.
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky.
7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 

7. Veškerá ustanovení relevantní pro 
požadavky na dovoz povolenek budou 
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podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v ostavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.

přijata a provedena nejpozději 1. ledna 
2012.

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu 
s odstavci 2 až 6.
9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8. 

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každý rok určí Komise při zohlednění 
důkazů předložených zúčastněnými 
stranami odvětví a produkty uvedené
v odstavci 2.

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Pozměňovací návrh 200
Hannes Swoboda

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

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

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření, která jsou platná a plně 
harmonizovaná v celém Společenství.

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 s těmito 
podmínkami by měla být z dražby vyjmuta. Zachycování a uchovávání uhlíku není spojeno 
s referenční hodnotou.
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Pozměňovací návrh 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Pokud jde o průmyslová odvětví, která 
jsou ohrožena přesouváním zdrojů emisí 
CO2, činí podíl povolenek přidělovaných 
bezplatně 100 %, pokud nebude 
mezinárodní dohoda považována za 
uspokojivou na základě kritérií 
stanovených v čl. 28 odst. 1 této směrnice. 

Or. fr

Odůvodnění

Přechodná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek mohou být uspíšena o jeden rok, 
aniž by to působilo problémy. 

Je potřeba potvrdit v textu směrnice, že průmyslovým odvětvím ohroženým přesouváním 
zdrojů emisí CO2 budou muset být bezplatně přiděleny povolenky, pokud nebylo dosaženo 
uspokojivé mezinárodní dohody. Toto ustanovení je nezbytné pro zabezpečení investičního 
plánování v EU. 

Pozměňovací návrh 202
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
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v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

v odstavcích 2 až 6 a 8 a 8a, která jsou 
platná v celém Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Veškerá podstatná pravidla musí být uvedena ve směrnici samotné, aby byla zaručena právní 
jistota.

Pozměňovací návrh 203
Herbert Reul

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dražba povolenek je pro splnění cíle EU ohledně snížení emisí CO2 zbytečná; vedla by 
k výraznému zvýšení cen energie, poškodila konkurenceschopnost průmyslu a zbavila 
spotřebitele kupní síly.  Bezplatné přidělování povolenek spojené s referenčními hodnotami 
pro celou EU s následnou úpravou (při zohlednění stávající produkce) je lepší volbou.

Dražba povolenek pro emise CO2 pro výrobu elektřiny vytváří zbytečnou výraznou finanční 
zátěž pro spotřebitele. Bezplatné přidělování povolenek na základě referenčních hodnot 
a aktuální produkce vytváří účinnější systém obchodování s emisemi.



AM\730636CS.doc 53/96 PE409.397v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření, která jsou platná a plně 
harmonizovaná v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání referenčních hodnot a jejich důležité vlastnosti: 
Harmonizovaná koncepce referenčních hodnot s možností cílených odvětvových podmínek, 
přísných pobídek pro zlepšení výkonu nebo konzultace dotčeného průmyslu. Alternativní 
výrobní procesy lze jako referenční hodnoty použít pouze tehdy, pokud jsou obecně 
uplatnitelné. Odkaz na potenciál v příloze III stávající směrnice by měl být zachován, aby 
vyjasnil technologickou povahu referenčních hodnot.

Pozměňovací návrh 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nevnáší větší jasnost, neboť odst. 1 pododstavec 3 již stanoví 
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harmonizovaný systém referenčních hodnot. Z důvodu jistoty plánování by systémy 
referenčních hodnot měly být dohodnuty v polovině roku 2010. 

Pozměňovací návrh 206
Paul Rübig

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

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

Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.
Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo nebo 
procesní plyn, přidělí se provozovateli 
zařízení na výrobu odpadního plynu 
povolenky podle stejných zásad, jaké se 
uplatní na toto zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Zásady pro přidělování bezplatných povolenek musí být včas známy, aby zajistily jasnost, 
pokud jde o budoucí situaci, aby tak nebylo bráněno investicím. Využívání odpadních plynů z 
výrobních procesů přispívá k zachování zdrojů a ke snižování emisí. Elektřina vyrobená v 
souladu s těmito zvláštními podmínkami by měla být z dražby vyjmuta a mělo by s ní být 
nakládáno stejně jako s odpadním plynem, který zařízení vyrábí, neboť je převážně využívána 
interně.

Pozměňovací návrh 207
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 

1. Komise do 31. prosince 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 



AM\730636CS.doc 55/96 PE409.397v01-00
Externí překlad

CS

přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Datum, do kterého Komise musí přijmout pravidla pro bezplatné přidělování povolenek, je 
potřeba posunout vpřed. Ustanovení tohoto článku rovněž musí být spojena se lhůtou 
stanovenou v čl. 11 odst. 1. Podle tohoto článku musí každý členský stát předložit Komisi 
seznam zařízení a jejich bezplatných povolenek. Je nezbytné, aby členské státy projednaly 
zmíněný seznam s provozovateli těchto zařízení, a proto navrhovaná lhůta není dostatečná.

Pozměňovací návrh 208
Jerzy Buzek

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

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

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít tento nástroj k dispozici co nejdříve, avšak je nezbytné stanovit spolehlivou 
lhůtu.

Pozměňovací návrh 209
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. Vymezení odvětví, na která se 
směrnice uplatní, však představuje 
podstatný prvek, a mělo by proto být 
předmětem nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Dražba povolenek je pro splnění cíle EU ohledně snížení emisí CO2 zbytečná; vedla by 
k výraznému zvýšení cen energie, poškodila konkurenceschopnost průmyslu a zbavila 
spotřebitele kupní síly.  Bezplatné přidělování povolenek spojené s referenčními hodnotami 
pro celou EU s následnou úpravou (při zohlednění stávající produkce) je lepší volbou.

Dražba povolenek pro emise CO2 pro výrobu elektřiny vytváří zbytečnou výraznou finanční 
zátěž pro spotřebitele. Bezplatné přidělování povolenek na základě referenčních hodnot 
a aktuální produkce vytváří účinnější systém obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 210
Hannes Swoboda

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

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

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. Při vymezování zásad pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise 
konzultuje sociální partnery dotčených 
odvětví.

Or. en
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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 s těmito 
podmínkami by měla být z dražby vyjmuta. Zachycování a uchovávání uhlíku není spojeno 
s referenční hodnotou.

Pozměňovací návrh 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. Při vymezování zásad pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise 
konzultuje dotčená odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání referenčních hodnot a jejich důležité vlastnosti. 
Harmonizovaná koncepce referenčních hodnot s možností cílených odvětvových podmínek, 
přísných pobídek pro zlepšení výkonu nebo konzultace dotčeného průmyslu. Alternativní 
výrobní procesy lze jako referenční hodnoty použít pouze tehdy, pokud jsou obecně 
uplatnitelné. Odkaz na potenciál v příloze III stávající směrnice by měl být zachován, aby 
vyjasnil technologickou povahu referenčních hodnot.

Pozměňovací návrh 212
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. 

Or. de

Odůvodnění

Veškerá podstatná pravidla musí být uvedena ve směrnici samotné, aby byla zaručena právní 
jistota.

Pozměňovací návrh 213
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 

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

Or. en

Odůvodnění

Datum, do kterého Komise musí přijmout pravidla pro bezplatné přidělování povolenek, je 
potřeba posunout vpřed. Ustanovení tohoto článku rovněž musí být spojena se lhůtou 
stanovenou v čl. 11 odst. 1. Podle tohoto článku musí každý členský stát předložit Komisi 
seznam zařízení a jejich bezplatných povolenek. Je nezbytné, aby členské státy projednaly 
zmíněný seznam s provozovateli těchto zařízení, a proto navrhovaná lhůta není dostatečná.

Pozměňovací návrh 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí využitím referenčních 
hodnot. Aniž jsou dotčena odvětvová 
kritéria, zohlední se nejúčinnější techniky, 
náhražky, obecně uplatnitelné alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy 
a možné začlenění technického potenciálu 
snížení emisí. Opatření musí motivovat 
k snižování specifických emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání referenčních hodnot a jejich důležité vlastnosti. 
Harmonizovaná koncepce referenčních hodnot s možností cílených odvětvových podmínek, 
přísných pobídek pro zlepšení výkonu nebo konzultace dotčeného průmyslu. Alternativní 
výrobní procesy lze jako referenční hodnoty použít pouze tehdy, pokud jsou obecně 
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uplatnitelné. Odkaz na potenciál v příloze III stávající směrnice by měl být zachován, aby 
vyjasnil technologickou povahu referenčních hodnot.

Pozměňovací návrh 215
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí využitím referenčních 
hodnot. Aniž jsou dotčena odvětvová 
kritéria, zohlední se nejúčinnější techniky, 
náhražky, obecně uplatnitelné alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy 
a možné začlenění technického potenciálu 
snížení emisí. Opatření musí motivovat 
k snižování specifických emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie, 
s výjimkou elektřiny vyrobené z odpadních 
plynů z průmyslových výrobních procesů.

Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

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 s těmito 
podmínkami by měla být z dražby vyjmuta. Zachycování a uchovávání uhlíku není spojeno 
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s referenční hodnotou.

Pozměňovací návrh 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se vytvoří harmonizovaná 
kritéria pro emise skleníkových plynů 
a energetickou účinnost uplatňovaná 
v každém odvětví u zařízení, jimž jsou 
přidělovány bezplatné povolenky. Tato 
odvětvová kritéria jsou založena na 
nejlepších technikách a technologiích
v oblasti skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, jež jsou na trhu dostupné, 
včetně náhražek, alternativních výrobních 
procesů, využívání biomasy, kombinované 
výroby a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů. Bezplatné povolenky 
nejsou zařízením přidělovány v míře vyšší, 
než stanoví referenční hodnota pro 
příslušné odvětví, tak aby z toho měli 
prospěch nejvýkonnější provozovatelé. 
Obecně platí, že opatření uvedená 
v prvním pododstavci v žádném ohledu 
nemotivují k zvyšování emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie pro 
účely prodeje třetím subjektům; bezplatné 
přidělování bude prováděno, pokud jde 
o výrobu elektřiny pro vlastní potřebu 
jakožto vedlejšího produktu průmyslových 
procesů nebo v souladu s čl. 10a odst. 7 
a 8, pokud účelem není prodej třetím 
subjektům.

Or. en

Odůvodnění

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
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Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Pozměňovací návrh 217
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

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

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby Komise uznala technologický potenciál snižování emisí v procesu přidělování 
povolenek, neboť velkou část emisí v některých odvětvích nelze snížit (emise z procesu).  
Dopad emisí z procesu na změnu klimatu je stejný jako dopad emisí z energie. Pokud jde o 
otázku bezplatného přidělování povolenek (přesouvání zdrojů emisí CO2), jsou emise 
z procesu zásadním nákladovým faktorem. Proto by měl být technologický potenciál snižování 
emisí uznán v souladu se stávajícím bodem 3 přílohy III směrnice 2003/87/ES.
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Pozměňovací návrh 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
kombinované výroby a výroby elektřiny 
pro vlastní potřebu.

Or. fr

Odůvodnění

Přechodná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek mohou být uspíšena o jeden rok, 
aniž by to působilo problémy. 

Je potřeba potvrdit v textu směrnice, že průmyslovým odvětvím ohroženým přesouváním 
zdrojů emisí CO2 budou muset být bezplatně přiděleny povolenky, pokud nebylo dosaženo 
uspokojivé mezinárodní dohody. Toto ustanovení je nezbytné pro zabezpečení investičního 
plánování v EU. 

Pozměňovací návrh 219
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3 a 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

Dražba povolenek je pro splnění cíle EU ohledně snížení emisí CO2 zbytečná; vedla by 
k výraznému zvýšení cen energie, poškodila konkurenceschopnost průmyslu a zbavila 
spotřebitele kupní síly.  Bezplatné přidělování povolenek spojené s referenčními hodnotami 
pro celou EU s následnou úpravou (při zohlednění stávající produkce) je lepší volbou.

Dražba povolenek pro emise CO2 pro výrobu elektřiny vytváří zbytečnou výraznou finanční 
zátěž pro spotřebitele. Bezplatné přidělování povolenek na základě referenčních hodnot 
a aktuální produkce vytváří účinnější systém obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 220
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

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

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 221
Erika Mann

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

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

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

biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou
1) zařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny a
2) získávání energie z odpadových 
produktů průmyslových výrobních 
procesů.

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se pro přímé i nepřímé emise
v možném rozsahu zabezpečí, aby se 
přidělování uskutečňovalo způsobem, který 
motivuje k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, jako je vysoce účinná 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny,
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
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elektřiny vyrobené buď v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu, nebo 
vyrobené z reziduí průmyslového procesu, 
pokud se jedná vlastní potřebu 
provozovatele; v obou případech se 
povolenky přidělí podle stejných zásad, 
jaké se použijí na tuto průmyslovou 
činnost, uvedenou příloze I.
Pokud je však odpadní plyn 
z výrobního procesu používán jako 
palivo, přidělí se bezplatně 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení.  

Or. en

Odůvodnění

Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny nabízí velmi významní potenciál pro 
realizaci úspor CO2; tento potenciál vyžaduje, aby systém obchodování s emisemi vzal 
v úvahu zvláštní povahu kombinované výroby tepla a elektřiny ve své metodice pro 
přidělování povolenek.

Pozměňovací návrh 223
Eija-Riitta Korhola

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

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

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se vytvoří harmonizovaná 
kritéria pro emise skleníkových plynů 
a energetickou účinnost uplatňovaná 
v každém odvětví u zařízení, jimž jsou 
přidělovány bezplatné povolenky. Tato 
odvětvová kritéria jsou založena na 
nejlepších technikách v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, možném začlenění technického 
potenciálu snížení emisí a technologií, jež 
jsou na trhu dostupné, včetně náhražek, 
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žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

alternativních výrobních procesů, 
využívání biomasy, kombinované výroby
a zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Bezplatné povolenky nejsou 
zařízením přidělovány v míře vyšší, než 
stanoví referenční hodnota pro příslušné 
odvětví, tak aby z toho měli prospěch 
nejvýkonnější provozovatelé. Obecně platí, 
že opatření uvedená v prvním pododstavci 
v žádném ohledu nemotivují k zvyšování 
emisí na jednotku výroby. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.
Při vymezování zásad pro stanovení 
referenčních hodnot v jednotlivých 
odvětvích Komise konzultuje dotčená 
odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Pozměňovací návrh 224
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 

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

k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, včetně kombinované 
výroby tepla a elektřiny, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

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 225
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
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elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů.

Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

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. Trvalé udržitelné využívání těchto plynů, kterým nelze zabránit, je 
možné zaručit, pokud výrobce těchto plynů obdrží příslušné povolenky a pokud je to 
provedeno stejnou metodou pro přidělení, jaká se uplatňuje na příslušná zařízení výrobce 
těchto plynů.

Pozměňovací návrh 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené buď v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu, nebo 
vyrobené z reziduí průmyslového procesu, 
pokud se jedná vlastní potřebu 
provozovatele; v obou případech se 
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povolenky přidělí podle stejných zásad, 
jaké se použijí na tuto průmyslovou 
činnost, uvedenou příloze I.

Pokud je však odpadní plyn 
z výrobního procesu používán jako 
palivo, přidělí se bezplatně 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Elektřina a teplo vyrobené v souvislosti s průmyslovými procesy a elektřina vyrobená 
z reziduí jsou řešeními dodávek energie pro tyto průmyslové procesy, která jsou šetrná 
k životnímu prostředí.

Emise CO2 z využívání odpadních plynů jsou neoddělitelně spojeny se zařízeními, která tyto 
plyny vyrábějí, a musí proto být přiděleny těmto zařízením. To odpovídá bodu 92 KOM 
(2003)830. Zjednodušuje rovněž stanovování kritérií, jejichž uplatňování snižuje využívání 
uhlíku, a tím i produkci odpadního plynu. Naproti tomu, dražba by nepřípustně zatížila tato 
zařízení a zrazovala by od účinného využívání odpadních plynů.

Pozměňovací návrh 227
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
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výroby elektrické energie. elektřiny vyrobené buď v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu, nebo 
vyrobené z reziduí průmyslového procesu; 
v obou případech se povolenky přidělí 
podle stejných prováděcích opatření 
uvedených v pododstavci 1 a odstavci 7, 
jaké se použijí na hlavní průmyslový 
proces.

Or. en

Odůvodnění

V poslední letech průmysl investoval do vysoce účinné výroby elektřiny a tepla a do výroby 
z průmyslových reziduí na místě. Stávající návrh předpokládá, že by se na veškerou elektřinu 
měly uplatnit stejné zásady pro přidělování, neboť se domnívá, že existuje jeden trh s 
elektřinou. Toto vnímání je chybné. Elektřina a teplo vyrobené v souvislosti s průmyslovými 
procesy jsou vyráběny pro uspokojení poptávky těchto procesů. Výroba průmyslové energie 
by měla být přidělena v souladu s pravidly, která se uplatní na toto odvětví – neboť jsou 
nezbytnou součástí tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 228
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Pokud je plyn z výrobního procesu, 
kterému nelze zabránit, používán jako 
palivo, přidělí se provozovateli zařízení na 
výrobu tohoto plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Zachycování a následné využívání plynů z procesů, kterým nelze zabránit, zvyšuje účinnost 
zdrojů, a přispívá tak k celkovému snížení emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 229
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření pro následující období 
začínající rokem 2021 s cílem zajistit, aby 
se bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro přidělování (stanovování stropů i bezplatné přidělování) nesmí být v průběhu 
probíhajícího obchodovacího období měněna. To by ohrozilo strategii investorů týkající se 
výpočtu a řízení rizik. Jistota plánování je zásadní. Zásada stanovování „pravidel hry“ ex-
ante musí v průběhu období zůstat stabilní.

Pozměňovací návrh 230
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1a. Zařízením se dostane rovného 
zacházení, pokud jde o emisní povolenky, 
bez ohlednu na to, zda jsou 
externalizována, či nikoli.

Or. en
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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.

Pozměňovací návrh 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1a. Zařízením se dostane rovného 
zacházení, pokud jde o emisní povolenky, 
bez ohlednu na to, zda 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.

Pozměňovací návrh 232
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1a. Pro ta odvětví, 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, se přidělí maximální 
množství povolenek pro přenesení 
nákladů na CO2 do cen elektřiny. Toto 
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přidělování bude založeno na každoročně 
stanovované průměrné spotřebě elektřiny 
těchto zařízení a očekávaném přenesení 
nákladů na CO2 při výrobě energie podle 
typického stanovení minimálních cen, 
a bude doplněno bezplatným přidělením 
povolenek pro přímé emise, aniž by 
měnilo celkové množství povolenek 
v souladu s článkem 9.

Or. en

Odůvodnění

Cenový signál CO2 pro elektřinu bude mít dopad zejména na výrobní procesy náročné na 
elektřinu. Pokud tyto procesy podléhají mezinárodní hospodářské soutěži vyvolané těmito 
nepřímými emisemi CO2, bude hrozit ztráta konkurenceschopnosti bez jakéhokoli přínosu pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 233
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
1a. Pro ta odvětví, 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, se přidělí maximální 
množství povolenek pro přenesení 
nákladů na CO2 do cen elektřiny. Toto 
přidělování bude založeno na každoročně 
stanovované průměrné spotřebě elektřiny 
těchto zařízení a očekávaném přenesení 
nákladů na CO2 při výrobě energie podle 
typického stanovení minimálních cen, 
a bude doplněno bezplatným přidělením 
povolenek pro přímé emise, aniž by 
měnilo celkové množství povolenek 
v souladu s článkem 9.
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Or. en

Odůvodnění

Cenový signál CO2 pro elektřinu bude mít dopad zejména na výrobní procesy náročné na 
elektřinu. Pokud tyto procesy podléhají mezinárodní hospodářské soutěži vyvolané těmito 
nepřímými emisemi CO2, bude hrozit ztráta konkurenceschopnosti bez jakéhokoli přínosu pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 234
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2 a 3

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

vypouští se

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

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 235
Angelika Niebler

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

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

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na elektřinu 
vyráběnou mimo zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
rafinérie, zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Zpoplatněné přidělování povolenek by mělo být nadále omezeno na výrobu elektřiny jiným 
způsobem než kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, aby nebyl dodatečně zatěžován tento 
nejúčinnější způsob výroby elektřiny a nebyly narušeny mechanismy pro podporu 
kombinované výroby tepla a elektřiny v různých zemích.

Pozměňovací návrh 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

2. Zařízení se přidělí množství povolenek 
odpovídající aritmetickému produktu 
očekávaného průměrného objemu roční 
výroby, příslušná referenční hodnota 
zařízení, jakož i počet kalendářních let od 
doby uvedení do provozu v rámci 
přidělovacího období. Pokud by se objem 
výroby v jednom kalendářním roce lišil od 
očekávané průměrné roční výroby, vrátí 
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provozovatel v případě snížení výroby do 
30. dubna následujícího roku příslušnému 
orgánu počet povolenek, který odpovídá 
násobku objemu výroby a referenční 
hodnoty přidělené zařízení. V případě 
zvýšení výroby příslušný orgán na žádost 
do 30. dubna následujícího roku přidělí 
dodatečné povolenky na základě téhož 
výpočtu. Referenční hodnoty se stanoví 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 23 odst. 3. Zohlední 
potenciál technického snížení emisí 
příslušných zařízení. Emise z procesu, 
kterým nelze technicky zabránit, se při 
stanovování referenční hodnoty 
nezohlední. Totéž se uplatní v případě 
odpadních plynů, kterým nelze zabránit. 
Pokud je odpadní plyn používán jako 
palivo, měly by se provozovateli zařízení 
na výrobu odpadního plynu povolenky 
přidělit podle stejných zásad, jaké se 
uplatní podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přidělení povolenek by mělo být bezplatné podle kritéria stanoveného pro celou EU, 
s následnou úpravou v souladu s aktuální výrobou. Tato metoda pro přidělování zajišťuje 
účinný nástroj pro změnu klimatu za efektivních nákladů pro celé hospodářství. Tento způsob 
přidělování je proveden v novém odstavci 2.

Pozměňovací návrh 237
Erika Mann

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

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

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na zařízení 
pro výrobu elektřiny s výjimkou zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, rafinérie, zařízení na 
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zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 – odst. 8 – bodu 1.

Pozměňovací návrh 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, s výjimkou výrobců elektřiny 
pro vlastní potřebu jakožto vedlejšího 
produkt průmyslových procesů nebo 
v souladu s čl. 10a odst. 7 a 8, rafinérie, 
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že s výrobou elektřiny pro vlastní potřebu ze strany energeticky náročného 
průmyslu by nemělo být zacházeno jako s výrobci elektřiny pro účely systému; mělo by s nimi 
být zacházeno odlišně než s výrobci pro veřejnou spotřebu, neboť situace v oblasti 
hospodářské soutěže jejich koncové spotřeby je zcela odlišná od výroby pro veřejnou spotřebu.

Pozměňovací návrh 239
Werner Langen

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



PE409.397v01-00 80/96 AM\730636CS.doc
Externí překlad

CS

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

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na elektřinu 
vyráběnou mimo zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
rafinérie, zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Bezplatné přidělování povolenek by mělo být nadále omezeno na výrobu elektřiny 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, aby nebyly narušeny mechanismy pro podporu 
kombinované výroby tepla a elektřiny v různých zemích.

Pozměňovací návrh 240
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Postupné posilování systémů dražby v energetickém odvětví, jak je navrhováno pro jiná 
odvětví, počínaje 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 a konče plným využíváním dražeb 
v roce 2020. Postupné využívání dražeb umožní zlepšit energetickou účinnost a přizpůsobit 
výrobu elektřiny vyšším požadavkům stanoveným směrnicí o integrované prevenci 
a omezování znečištění.
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Pozměňovací návrh 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Postupné zavádění dražby v energetickém odvětví, jak je navrhováno pro jiná odvětví, je 
nezbytné, počínaje 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 a konče plným využíváním 
dražeb v roce 2020. Hlavní důvodem pro to je, že energetických trh EU není plně sloučen. 
Stávající izolované trhy zabrání přenášení kapacity nezbytné k neutralizaci dopadu 100% 
využívání dražeb na výrobu elektřiny. Kromě toho umožní postupné využívání dražeb zlepšit 
energetickou účinnost a přizpůsobit výrobu elektřiny vyšším požadavkům stanoveným 
směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění.

Pozměňovací návrh 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud pro některé produkty nebo 
procesy nebyla stanovena žádná kritéria 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3, budou dotčenému zařízení 
přiděleny emisní povolenky v souladu 
s ročním průměrným přidělením 
povolenek pro druhé obchodovací období 
systému obchodování s emisemi EU, 
upravené lineárním koeficientem podle 
článku 9. Bude zohledněno potenciální 
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technické snížení.
V případě, že produkty nebo procesy 
nebyly zahrnuty do druhého 
obchodovacího období systému 
obchodování s emisemi EU, uplatní se tzv. 
ochrana předchozího stavu 
(grandfathering).

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba si uvědomit, že kritéria nemohou být v současné době stanovena pro veškeré 
produkty a procesy. To by mohl být případ vysoce diferencovaných produktů, které jsou 
odpovědné za malý podíl emisí v rámci systému obchodování s emisemi. Těmto zařízením je 
potřeba přidělit povolenky na CO2 na základě přístupu tzv. ochrany předchozího stavu 
(grandfathering).

Pozměňovací návrh 243
Angelika Niebler

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

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

3. Zařízením pro kombinovanou výrobu
tepla podle směrnice 2004/8/ES budou 
povolenky přiděleny bezplatně na základě 
jednotných celoevropských kritérií. Tato 
kritéria budou stanovena a kontrolována 
v rámci harmonizovaného postupu.

Or. de

Odůvodnění

Výroba elektřiny v zařízeních pro kombinovanou výrobu tepla je nejúčinnějším způsobem 
výroby energie. V mnohých členských státech jsou zařízení pro kombinovanou výrobu tepla 
z tohoto důvodu dokonce podporována. Této podpoře by zamýšlené zatížení v podobě úpravy 
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uvedené v bodě 3 zcela odporovalo.

Pozměňovací návrh 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. Teplo dodávané pro průmyslové účely 
obdrží bez ohledu na to, zda je vyráběno 
ve spojení s elektřinou, 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, 
obdrží bezplatné povolenky pro zajištění 
rovného zacházení s ohledem na ostatní 
výrobce tepla, na které se nevztahuje 
systém obchodování s emisemi EU. 

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.
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Pozměňovací návrh 245
Werner Langen

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

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

3. Zařízením pro kombinovanou výrobu
tepla podle směrnice 2004/8/ES budou 
povolenky přiděleny bezplatně na základě 
jednotných celoevropských kritérií. Tato 
kritéria budou stanovena a kontrolována 
v rámci harmonizovaného postupu.

Or. de

Odůvodnění

Výroba elektřiny v zařízeních pro kombinovanou výrobu tepla je nejúčinnějším způsobem 
výroby energie. V mnohých členských státech jsou zařízení pro kombinovanou výrobu tepla 
z tohoto důvodu podporována. Této podpoře by zamýšlené zatížení v podobě úpravy uvedené 
v bodě 3 zcela odporovalo.

Pozměňovací návrh 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 

3. Vysoce účinným zařízením pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
podle směrnice 2004/8/ES budou 
povolenky přidělovány bezplatně a bez 
časového omezení, pokud jde o jejich 
výrobu tepla a elektřiny na základě 
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s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

referenční hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je základním pilířem ochrany klimatu. Zachovávání a 
rozšiřování vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny vyžaduje a podporuje 
směrnice 2004/8/ES. Bylo by kontraproduktivní zavádět další zatížení v důsledku dražby. V 
mnohých případech by příslušná podpora zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
ze strany členských států nepřinesla očekávané výsledky, výroba stávajících zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny by byla omezena a k budoucímu rozšiřování by 
nemuselo dojít. V případě, že se dražba stane hlavním mechanismem pro přidělování 
povolenek výrobcům elektřiny, podporuje tato výjimka pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny ochranu klimatu.

Pozměňovací návrh 247
Erika Mann

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

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

3. Zařízením pro výrobu energie, které 
využívají kombinovanou výrobu tepla 
podle směrnice 2004/8/ES budou 
povolenky přiděleny bezplatně na základě 
harmonizovaných celoevropských kritérií.

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 – odst. 8 – bodu 1.

Pozměňovací návrh 248
Dragoş Florin David

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

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

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
Bezplatné povolenky dostane také výroba 
energie v zařízeních pro kombinovanou 
výrobu vyrábějících teplo a elektřinu pro 
systémy dálkového vytápění a výroba 
elektřiny pro vlastní potřebu tohoto 
zařízení. V každém následujícím roce po 
roce 2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Znění musí být jasné, pokud jde o stanovení situací, ve kterých existuje nárok na bezplatné 
povolenky. Kromě toho musí být zařízení pro kombinovanou výrobu, která dodávají energii 
pro systémy dálkového vytápění, podporována orgány, neboť rovněž podporují udržitelné 
využívání zdrojů a boj proti změně klimatu a veřejnou službu finančně dostupnou pro většinu 
obyvatelstva.
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Pozměňovací návrh 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Zařízení pro výrobu tepla a elektřiny 
a výrobci pro dálkové vytápění dostanou 
na základě metody kritérií bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích je více než 50 % poptávky po teplu uspokojováno z dálkového vytápění, 
které je důležité v mnohých členských státech. Jakákoli povinnost uložená tomuto odvětví 
směřující ke koupi povolenek by mohla způsobit zvýšení cen tepla, což by mělo nežádoucí 
sociální a ekologické následky. Existuje riziko, že by domácnosti nahradily dražší teplo 
dodávané ze sítě individuálním spalováním uhlí, které podléhá méně přísné kontrole emisí.

Pozměňovací návrh 250
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 

3. Pro výrobu tepla dodávaného průmyslu 
nebo jiným spotřebitelům se vydají
bezplatné povolenky, pokud budou tito 
používat vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu tepla podle směrnice 2004/8/ES 
v případě hospodářsky odůvodněných 
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rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

žádostí s cílem zajistit rovné zacházení se 
všemi výrobci tepla. V každém 
následujícím roce po roce 2013 se celkové 
přidělení povolenek přidělených těmto 
zařízením a týkajících se tohoto druhu 
tepla upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo různým systémům v různých členských státech, pokud jde o přidělování 
povolenek pro výrobu tepla, měla by nová směrnice stanovit společná harmonizovaná 
pravidla EU pro bezplatné přidělování povolenek pro výrobu tepla, které by mohlo být 
považováno za formu podpory vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

3. Pro výrobu tepla dodávaného průmyslu 
a jiným spotřebitelům se vydají bezplatné 
povolenky, pokud budou tito používat 
vysoce účinnou kombinovanou výrobu
tepla podle směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Teplo vyráběné účinně kombinovanou výrobou tepla a elektřiny má nezávisle na zdroji přínos 
pro životní prostředí a mělo by být proto podporováno. 
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Pozměňovací návrh 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4 a 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

vypouští se

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí 
v roce 2013 překročit celkové ověřené 
emise těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jestli se zařízeními, na která je odkazováno, rozumí každé zařízení jednotlivě, 
nebo určitý druh seskupení zařízení. Není rovněž jasné, na které zařízení se uplatní opravný 
koeficient a za jakým účelem. Aby se vhodně vyřešilo riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, 
musí být množství povolenek vypočtené na základě uplatnění kritérií zcela přiděleno. 
Kombinace čl. 10a odst. 1 a 7 toto stanoví, a čl. 10a odst. 4 a 5 proto nejsou zásadní.
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Pozměňovací návrh 253
Philippe Busquin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4 a 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient pro soulad 
s množstvími stanovenými podle odstavců 
1 až 3 a bez změny celkového množství 
povolenek podle článku 9.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9. Opravný koeficient se uplatní 
v případě potřeby pro soulad s množstvími 
stanovenými podle odstavců 1 až 3 a bez 
změny celkového množství povolenek 
podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly odůvodněny finanční prostředky vynaložené na vytvoření kritérií a vzhledem k jejich 
ambiciózní povaze je nezbytné přidělovat povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při 
uplatnění těchto kritérií. Překročení limitů odvětví se, jak uvádějí tyto odstavce, se pokryje 
draženým množstvím povolenek a přebytky se převedou do draženého množství povolenek. 
V prvním případě se snížení počtu povolenek pro dražbu dosáhne snížením poptávky, a lze tak 
očekávat, že nedojde ke zvýšení cen povolenek. Vyjasnění, aby byly limity systému 
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obchodování s emisemi dodrženy.

Pozměňovací návrh 254
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient pro soulad 
s množstvími stanovenými podle odstavců 
1 až 3 a bez změny celkového množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Stanovování kritérií by se mělo stát hlavní metodou pro přidělování. Pouze pokud nejsou 
vytvořena kritéria, mohou být historické emise překážkou pro bezplatné přidělení.

Pozměňovací návrh 255
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
přímé emise pro zařízení, která budou v 
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v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

roce 2013 v provozu a která dostala 
bezplatné povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí v 
období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
nepřímé emise pro zařízení, která budou 
v roce 2013 v provozu, nepřesáhne, 
v procentuálním podílu ročního celkového 
množství pro celé Společenství, podíl 
odpovídajících emisí v období 2005–2007, 
jež byla vypuštěna při výrobě evropské 
elektřiny ve Společenství. V případě 
potřeby bude použit opravný koeficient.

Or. en

Odůvodnění

Jak výroba elektřiny, tak výroba tepla v průmyslových zařízeních pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny pro průmyslové využití musí obdržet bezplatné povolenky v souladu s cíli EU, 
aby bylo zajištěno, že od této účinné technologie není odrazováno (směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny): Proto je nutné odstavec 3 změnit.

Pozměňovací návrh 256
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících 
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vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

ověřených emisí v období 2005–2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 - 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient pro soulad 
s množstvími stanovenými podle odstavců 
1 až 3 a bez změny celkového množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly odůvodněny finanční prostředky vynaložené na vytvoření kritérií a vzhledem k jejich 
ambiciózní povaze je nezbytné přidělovat povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při 
uplatnění těchto kritérií. Překročení limitů odvětví se, jak uvádějí tyto odstavce, se pokryje 
draženým množstvím povolenek a přebytky se převedou do draženého množství povolenek.
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Pozměňovací návrh 258
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí 
v roce 2013 překročit celkové ověřené 
emise těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9. Opravný koeficient se uplatní 
v případě potřeby pro soulad 
s množstvími stanovenými podle odstavců 
1 až 3 a bez změny celkového množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Oprava by měla být uplatněna s cílem stimulovat horní hranici pro bezplatné přidělování na 
úrovni referenčních hodnot.

Pozměňovací návrh 259
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 

5. Maximální množství povolenek pro 
přímé emise, které je základem pro 
výpočet povolenek pro zařízení zařazená 
jen do systému Společenství až od roku 
2013, nesmí v roce 2013 překročit celkové 
ověřené emise těchto zařízení v období 
2005–2007. V každém následujícím roce 
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počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

se celkový počet povolenek přidělených 
těmto zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
nepřímé emise pro zařízení, která jsou 
zahrnuta do systému Společenství až do 
roku 2013, nepřesáhne, v procentuálním 
podílu ročního celkového množství pro 
celé Společenství, podíl odpovídajících 
emisí v období 2005–2007, jež byla 
vypuštěna při výrobě evropské elektřiny ve 
Společenství. V případě potřeby bude 
použit opravný koeficient.

Or. en

Odůvodnění

Jak výroba elektřiny, tak výroba tepla v průmyslových zařízeních pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny pro průmyslové využití musí obdržet bezplatné povolenky v souladu s cíli EU, 
aby bylo zajištěno, že od této účinné technologie není odrazováno (směrnice o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny): Proto je nutné odstavec 3 změnit.

Pozměňovací návrh 260
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9. Opravný koeficient se uplatní 
v případě potřeby pro soulad s množstvími 
stanovenými podle odstavců 1 až 3 a bez 
změny celkového množství povolenek 
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podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly odůvodněny finanční prostředky vynaložené na vytvoření kritérií a vzhledem k jejich 
ambiciózní povaze je nezbytné přidělovat povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při 
uplatnění těchto kritérií. Překročení limitů odvětví se, jak uvádějí tyto odstavce, se pokryje 
draženým množstvím povolenek a přebytky se převedou do draženého množství povolenek.

Pozměňovací návrh 261
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové historické emise 
těchto zařízení v roce 2008 nebo průměrné 
emise těchto zařízení v období 2008–2010. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

V mnohých případech nejsou k dispozici údaje o historických emisích z období 2005–2007 
a pro veškerá zařízení zahrnutá do systému Společenství neexistuje povinnost uchovávat tyto 
údaje, proto bude reálné poskytnout ověřené údaje počínaje rokem 2008.
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