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Pozměňovací návrh 262
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. Noví účastníci obdrží povolenky 
z rozpočtu určeného na aukce. Povolenky 
se přidělují obdobně jako u stávajících 
zařízení.

Počet přidělených povolenek se upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9.

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

Or. de

Odůvodnění

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb und auch aus industriepolitischer Sicht nicht durch eine 
Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von Zertifikaten behindert werden.

Pozměňovací návrh 263
Werner Langen

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

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. Noví účastníci obdrží povolenky 
z rozpočtu určeného na aukce. Povolenky 
se přidělují obdobně jako u stávajících 
zařízení.

Počet přidělených povolenek se upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9.
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky.

Or. de

Odůvodnění

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb nicht durch eine Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von 
Zertifikaten behindert werden.

Pozměňovací návrh 264
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

6. Pět procent z množství povolenek pro 
celé Společenství určeného v souladu s 
články 9 a 9a na období 2013-2020 se 
vyčlení na poskytování likvidity pro nové 
účastníky a na situace na trhu 
způsobující neodůvodněně vysoké nebo 
nízké ceny uhlíku. Maximální množství, 
které se může přidělit novým účastníkům 
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článku. v souladu s pravidly přijatými podle 
odstavce 1 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Pozměňovací návrh 265
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet přidělených povolenek se upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9.

Počet přidělených povolenek se upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9, s 
výjimkou zařízení pro vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a energie 
definovaná ve směrnici 2004/8/ES.

Or. en

Odůvodnění

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.
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Pozměňovací návrh 266
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné z odpadních plynů z 
průmyslových výrobních procesů.
V případě, že je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, jsou 
povolenky přiděleny provozovateli 
zařízení, které odpadní plyn produkuje, 
podle stejných zásad přidělování, jaké se 
uplatňují na dané zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Pozměňovací návrh 267
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování výrobcům elektřiny.
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energie novými účastníky.

Or. en

Odůvodnění

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Pozměňovací návrh 268
Miloslav Ransdorf

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).

Pozměňovací návrh 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Pozměňovací návrh 270
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 

vypouští se
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energie novými účastníky.

Or. en

Odůvodnění

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Pozměňovací návrh 272
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné v souvislosti s 
průmyslovou spotřebou tepla nebo ze 
zbytků z průmyslového procesu; v obou 
případech se přidělení uskuteční podle 
stejných prováděcích opatření uvedených 
v prvním pododstavci odstavce 1 a v 
odstavci 7, která se uplatňují na hlavní 
průmyslový proces.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné z odpadních plynů z 
průmyslových výrobních procesů.
V případě, že je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, jsou 
povolenky přiděleny provozovateli 
zařízení, které odpadní plyn produkuje, 
podle stejných zásad přidělování, jaké se 
uplatňují na dané zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.

Pozměňovací návrh 274
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. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
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energie novými účastníky. energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné v souvislosti s 
průmyslovou spotřebou tepla nebo ze 
zbytků z průmyslového procesu pod 
podmínkou, že je určena pro vlastní 
spotřebu provozovatele; v obou případech 
se přidělení uskuteční podle stejných 
prováděcích opatření, která se uplatňují 
na danou průmyslovou činnost, podle 
přílohy 1.

Pokud je však odpadní plyn z 
výrobního procesu používán jako 
palivo, jsou všechny povolenky 
bezplatně přiděleny provozovateli 
zařízení, které odpadní plyn 
produkuje, podle stejných zásad 
přidělování, jaké se uplatňují na dané 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Pozměňovací návrh 275
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky. Dražba se 
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nevztahuje na elektřinu vyráběnou s 
použitím nevyhnutelných zbytků a 
nevyhnutelných plynů z výrobních 
procesů s cílem využít odpovídající objem 
elektřiny v rámci zařízení, které tyto plyny 
vyprodukovalo. 

Or. en

Odůvodnění

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.

Pozměňovací návrh 276
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jde o výrobu elektrické energie 
novými účastníky, která

1. nepochází z kombinované výroby tepla 
a
2. z odpadů vzniklých při průmyslových 
výrobních procesech, 
nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování.

Or. de

Odůvodnění

Siehe Begründung Art. 1- point 1
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Pozměňovací návrh 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději k 30. červnu 2010 zveřejní 
Komise harmonizovaná pravidla alokace 
pro nové účastníky trhu a také pravidla 
spojená s optimalizací průmyslu –
sdružování, ukončení činnosti, převody 
v rámci EU –, jež budou stanovena a 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
installations existantes.

Pozměňovací návrh 278
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zařízení, jejichž výroba v průměru 
stoupá o více než 18 % ročně mezi 
referenčními roky, za něž byly použity 
výrobní údaje pro přidělování, a druhým 
kalendářním rokem probíhajícího 
obchodovacího období, mohou zažádat o 
přidělení povolenek z rezervy stanovené v 
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odstavci 6.

Or. en

Odůvodnění

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.

Pozměňovací návrh 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Dokud nebude dosaženo mezinárodní 
dohody a s výhradou článku 10b,
představuje počet bezplatně přidělených 
povolenek zařízením, na něž se nevztahuje 
odstavec 2, v roce 2013 a každý 
následující rok 100 % množství určeného 
v souladu s opatřeními uvedenými v 
odstavci 1 a beze změny celkového 
množství povolenek podle článku 9.

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.

Or. en
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Odůvodnění

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition. Auctioning is 
imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Pozměňovací návrh 280
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Pro zařízení uvedená v příloze 1 této 
směrnice jsou stanovena jednotná kritéria 
pro celé Společenství. Tato kritéria se 
přijímají a kontrolují harmonizovaným 
postupem. Na základě těchto kritérií 
obdrží zařízení bezplatné povolenky ve 
výši 100 %. Tyto bezplatné povolenky 
neobdrží zařízení, která nevyrábějí 
elektřinu při kombinované výrobě tepla.

Or. de

Odůvodnění

Belastungen, die sich aus einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können 
aufgrund des internationalen Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben 
werden. Ihre Wettbewerbsfähigkeit würde deshalb gefährdet und eine 
Produktionsverlagerung in Ländern ohne entsprechende Belastungen aus 
Klimaschutzregelungen wäre die Folge. Eine Minimierung der Belastung durch eine 
dauerhafte kostenlose Zuteilung, auf Basis ambitionierter Benchmarks, die zudem die 
technischen Möglichkeiten berücksichtigen ist daher erforderlich.
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Pozměňovací návrh 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Pozměňovací návrh 282
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 

7. Pro zařízení uvedená v příloze 1 této 
směrnice jsou stanovena jednotná kritéria 
pro celou Evropu. Tato kritéria se 
přijímají a kontrolují harmonizovaným 
postupem. Na základě těchto kritérií 
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uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.

obdrží zařízení bezplatné povolenky ve 
výši 100 %. Po roce 2013 se celkový počet 
povolenek přidělených těmto zařízením 
upraví jednou ročně o lineární faktor 
uvedený v článku 9. Tyto bezplatné 
povolenky neobdrží zařízení, která 
nevyrábějí elektřinu při kombinované 
výrobě tepla.

Or. de

Odůvodnění

Industrielle Produktionsanlagen sind permanent gezwungen ihre Energieeffizienz zu 
optimieren, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Belastungen, die sich aus 
einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können aufgrund des internationalen 
Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben werden.

Pozměňovací návrh 283
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Pro zařízení uvedená v příloze 2 aa 
budou na základě harmonizovaného 
postupu určeny výkonnostní referenční 
hodnoty platné pro celé Společenství.
Přidělování bezplatných povolenek těmto 
zařízením bude založeno na těchto 
referenčních hodnotách.

Or. en

Odůvodnění

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
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performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.

Pozměňovací návrh 284
Esko Seppänen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Pro zařízení uvedená v příloze 2 aa 
budou na základě harmonizovaného 
postupu určeny výkonnostní referenční 
hodnoty platné pro celé Společenství. 
Přidělování bezplatných povolenek těmto 
zařízením bude založeno na těchto 
referenčních hodnotách.

Or. en

Odůvodnění

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning –but at much lower costs.

Pozměňovací návrh 285
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených 

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

podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 100% množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k 79% bezplatnému
přidělování v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linar factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.

Pozměňovací návrh 286
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 100 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělování se poté upraví o lineární 
faktor uvedený v článku 9.

Or. de

Odůvodnění

Effizienzsteigerungen der Produktionsanlagen waren & sind permanentes Bestreben der 
Industrie. selbstverpflichtende Maßnahmen konnten CO2-Emissionen bereits reduzieren. Um 
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den Industriestandort Europa nicht zu gefährden, sollte eine wirtschaftlich vertretbare 
Reduzierung der kostenfreien Menge gewählt werden. Da der lineare Koeffizient gemäß 
Artikel 9 in sich ein sehr ambitioniertes Reduktionsziel ist, bleiben Anreize zur weiteren 
Reduktion von Emissionen & Möglichkeiten für neue Investitionen.

Pozměňovací návrh 287
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce, než vstoupí v platnost mezinárodní 
dohoda, která bude obsahovat opatření 
srovnatelná s těmi, jež jsou určena v 
článku 28, bude zařízením v odvětvích 
uvedených v příloze 2aa přiděleno 100% 
povolenek zdarma z 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.

Komise poté každých pět let přezkoumá 
bezplatné povolenky pro odvětví uvedená v 
příloze 2aa na základě kritérií 
stanovených v článku 28.

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.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadovaném objemu tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu, a lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, jsou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná pro odvětví uvedená 
v příloze 2aa.

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the Pozměňovací návrh for para (7), 
both para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.

Pozměňovací návrh 288
Esko Seppänen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce, než vstoupí v platnost mezinárodní 
dohoda, která bude obsahovat opatření 
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úniku uhlíku, přidělovány povolenky
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

srovnatelná s těmi, jež jsou určena v 
článku 28, bude zařízením v odvětvích 
uvedeným v příloze 2aa přiděleno 100%
povolenek zdarma z množství určeného v 
souladu s odstavci 2 až 6.

Komise poté každých pět let přezkoumá 
bezplatné povolenky pro odvětví uvedená v 
příloze 2aa na základě kritérií 
stanovených v článku 28.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadovaném objemu tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu, a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, jsou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná pro odvětví uvedená 
v příloze 2aa.

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

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

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

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

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

(c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
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(d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.

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

Or. en

Odůvodnění

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge. 

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.

Pozměňovací návrh 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
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CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Pozměňovací návrh 290
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Pozměňovací návrh 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 

vypouští se
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úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

Or. fr

Odůvodnění

Amendement de coordination.

Pozměňovací návrh 292
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Pozměňovací návrh 293
Paul Rübig

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

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020, pokud nebude 
ratifikována mezinárodní dohoda, jež by 
vytvořila rovné podmínky pro zařízení, 
která primárně nevyrábějí elektřinu, bude 
těmto zařízením zdarma přidělováno
100 % množství povolenek určeného v 
souladu s odstavci 1 až 6.

To platí i pro zařízení, která nelze jasně 
zařadit do jednoho odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.

Pozměňovací návrh 294
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením, která jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 
100 % množství určeného v souladu s
odstavci 1 až 3 a beze změny celkového 
množství povolenek podle článku 9. To 
platí i pro zařízení, která nemohou být 
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zařazena do konkrétních odvětví.

Or. en

Odůvodnění

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Pozměňovací návrh 295
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením, která jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, přidělovány všechny 
povolenky zdarma z množství určeného v 
souladu s odstavci 1 až 3 a beze změny 
celkového množství povolenek podle 
článku 9.

Or. en

Odůvodnění

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.
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Pozměňovací návrh 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Odůvodnění

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Pozměňovací návrh 297
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Deletion of paragraph 9 follows from amendment to Article 10a(8)..

Pozměňovací návrh 298
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Pozměňovací návrh 299
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.
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Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:
a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;
c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.
Pro účely vyhodnocení, zda nárůst 
nákladů vyplývající ze systému 
Společenství může být přenesen, mohou 
být použity odhady ztrát tržeb v důsledku 
zvýšených cen uhlíku nebo dopad na 
ziskovost dotyčných zařízení.

Or. de

Odůvodnění

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Pozměňovací návrh 300
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 

vypouští se
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uvedená v odstavci 8.
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

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

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.
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Pozměňovací návrh 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. K 30. červnu 2010 a poté každé čtyři 
roky přezkoumá Komise přílohu 1a. 
Výsledky tohoto přezkumu budou 
provedeny v roce 2020 a poté každé čtyři 
roky.

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. 
Je konzultováno se všemi příslušnými 
sociálními partnery.

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 odstavci 8 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 ve 
prospěch podobného odvětví nebo 
pododvětví, které provozuje svou činnost 
ve třetích zemích, jež na emise neuvalují 
srovnatelná omezení, přičemž zohlední:

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

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

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

(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) stávající a plánovanou 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 

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

být přenesen, mohou být použity odhady 
ztrát tržeb v důsledku zvýšených cen 
uhlíku nebo dopad na ziskovost dotyčných 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

In line with the explanatory memorandum (p.8) and recital n(20) with the view to ensuring the 
same footing between operators in and outside the Community.

Risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU-27 are not subject to 
the same carbon constraints while the proposal of the Commission restrains the analysis of 
carbon leakage risk to the comparison with the less carbon efficient installations outside the 
Community without taking into account the CO2 due to transportation from outside Europe.

Pozměňovací návrh 302
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. K 30. červnu 2016 a poté každé čtyři 
roky přezkoumá Komise přílohu 1a. 
Výsledky tohoto přezkumu budou 
provedeny v roce 2020 a poté každé čtyři 
roky.

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. 
Jsou konzultováni všichni příslušní 
sociální partneři.

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
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 ve prospěch zařízení, které fungují v 
zemích vně Společenství, jež na emise 
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vně Společenství, přičemž zohlední: neuvalily srovnatelná omezení, přičemž 
zohlední:

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

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

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

(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.

Or. en

Odůvodnění

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.

The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected.

Pozměňovací návrh 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Co nejdříve a nejpozději k 30. červnu 
2010 určí Komise odvětví uvedená 
v odstavci 8.
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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 a 
po konzultaci s příslušnými odvětvími..

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 
a nepřímý dopad zvýšených nákladů na 
energie z důvodu začlenění nákladů na 
CO2 do cen produktů bez větší ztráty 
konkurenceschopnosti ve prospěch méně 
uhlíkově výkonných zařízení vně 
Společenství, přičemž zohlední:

(a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;
(b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

(c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
(d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.

(a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;
(b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

(c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
(d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU v 
dotyčných odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

The sectors concerned need to have as early as possible certainty and there is no need to 
revise this again already after 3 years. The only reason for reconsidering which sectors 
would quality for measures would be the adoption of a relevant international agreement, with 
similar constraints for industry. The decision making process should be transparent and done 
in consultation with the sectors concerned and take also the indirect impact of CO2 cost pass-
through into power prices into account. Loss of market share is only one possible criteria to 
measure loss of competitiveness.
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Pozměňovací návrh 304
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8. Jsou konzultováni 
všichni příslušní sociální partneři.

Or. en

Odůvodnění

The social partners have to be involved in order to create a fair system.

Pozměňovací návrh 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 30. červnu 2009 určí 
Komise odvětví uvedená v odstavci 8 a 
také procentuální podíl bezplatných 
povolenek, které zařízení v těchto 
odvětvích obdrží.

Or. fr

Odůvodnění

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.
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Pozměňovací návrh 306
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 30. červnu 2009 a poté 
každých pět let určí
Komise odvětví uvedená v odstavci 8.

Or. de

Odůvodnění

Investitions- & Planungssicherheit für energieintensive Industrien und Teilsektoren, kann 
erreicht werden, wenn frühzeitig festgelegt wird, welche Sektoren 100%-ige kostenlose 
Zuteilung erhalten. Der Status „Energieintensiv“ sollte dann nur alle fünf Jahre überprüft 
werden. Um Wettbewerbsnachteile zu eliminieren, muss dieser Status Bestand haben, solange 
es kein internationales Abkommen gibt, welches gleiche Reduktionsziele beinhaltet wie vom 
EU-Emissionshandelssystem vorgesehen.

Pozměňovací návrh 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro určení 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 nebo uvnitř Společenství, přičemž 
zohlední:

Or. en
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Odůvodnění

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Pozměňovací návrh 308
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) tržní strukturu, příslušné geografické 
trhy, např. bezprostřední sousedství zemí a 
trhů, kde dané odvětví nemá povinnost 
plnit závazné cíle, nebo zemí nebo trhů, 
kde zařízení nesplňují stanovené normy v 
oblasti uhlíkové účinnosti, a produktový 
trh, citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži;

Or. el

Odůvodnění

Certain sectors are unable to pass on the cost of the required allowances to their product 
prices without significant loss of their share of the market to less carbon-efficient installations 
in neighbouring countries which are outside the Community. Such sectors therefore need 
allowances free of charge because of their particular geographical situation.



AM\730913CS.doc 41/89 PE409.410v01-00

CS

Pozměňovací návrh 309
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při určování odvětví podle prvního 
pododstavce vezme Komise v potaz 
nutnost zajistit dodávky surovin ve 
Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Pozměňovací návrh 310
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 9 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při určování odvětví podle prvního 
pododstavce Komise vezme v potaz 
nutnost zajištění dodávek surovin ve 
Společenství. Suroviny jsou důležitým 
faktorem úspěšného hospodářského 
rozvoje ve Společenství, a proto má 
dlouhodobé zajištění dodávek surovin 
zásadní význam.
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Or. de

Odůvodnění

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Pozměňovací návrh 311
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b se zrušuje.

Or. de

Odůvodnění

Diese Problematik wird durch die Einführung des Benchmark-Modells größtenteils 
ausgeräumt. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise unterstützt der Benchmark 
zusätzlich die Investitionstätigkeit in effizientere Technologie, was widerum einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt.

Pozměňovací návrh 312
Paul Rübig

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



AM\730913CS.doc 43/89 PE409.410v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Provozovatelé zařízení s vysokou 
spotřebou elektřiny podle čl. 3 písm. ua) 
bezplatně obdrží 100 % množství 
povolenek, které je vypočítáno na základě 
jejich roční spotřeby elektřiny (průměr v 
letech 2008–2011) vynásobené faktorem 
emisí CO2 pro výrobu elektřiny v rámci 
Společenství.

Přidělení povolenek je založeno na 
referenčních hodnotách účinnosti 
(spotřeba elektřiny na vyrobenou 
produktovou jednotku).

– úpravu procentuálního podílu 
povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví 
nebo pododvětví uvedená v článku 10a;
– začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.

Or. en

Odůvodnění

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
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allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Pozměňovací návrh 313
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře vybraných podniků
s vysokou energetickou náročností

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

Provozovatelům zařízení s vysokou 
energetickou náročností ve smyslu čl. 3 
písm. ua) se přidělují bezplatné povolenky 
podle množství emisí CO2, které toto 
zařízení vyprodukovalo při spotřebě 
elektřiny. Povolenky se přidělují na 
základě daných kritérií.

- úpravu procentuálního podílu 
povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví 
nebo pododvětví uvedená v článku 10a;
- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“
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Or. de

Odůvodnění

Die Belastung der vollständigen Auktion muss letztendlich der Stromverbraucher tragen, die 
Kosten vollständig auf den Strompreis angerechnet werden. Dies bedeutet in besonderer 
Weise eine erhebliche Zusatzbelastung der Anlagen der stromintensiven Industrie, deren 
internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist. Um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und einer Abwanderung vorzubeugen ist für diese Anlagen 
eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten vorzusehen, um die Belastungen aus den erhöhten 
Strompreisen zu kompensieren.

Pozměňovací návrh 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření k podpoře vybraných 
průmyslových odvětví s vysokou 

energetickou náročností v případě úniku 
uhlíku

Povinnost dovozců vracet povolenky 

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

1. K 1. lednu 2013 dovozci zboží, jež 
odpovídá ustanovení odstavce 2 a pro něž 
byla v souladu s ustanoveními odstavce 3 
vypracována metodika, musí vrátit, resp. 
se jim povoluje obdržet bezplatně 
povolenky, a to v souladu s pravidly, jež 
stanoví odstavec 3.

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

2. Ustanovení odstavce 1 se uplatní na 
produkty, u nichž existuje riziko 
„přesouvání“ zdrojů emisí CO2 a které 
pocházejí ze zemí, které, jedná-li se o 
rozvinuté země, nepřijaly závazky 
srovnatelné se závazky Evropské unie 
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s ohledem na snižování úrovně emisí 
skleníkových plynů, nebo, jedná-li se o 
rozvíjející se země, neuplatnily nové 
vhodné, měřitelné, sdělitelné a ověřitelné 
činnosti. V návaznosti na výsledek 
mezinárodních jednání vytvoří Komise 
podle postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
nejpozději 30. června 2010 seznam zemí 
původu, jichž se budou tato ustanovení 
týkat.

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

Podle postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
dále Komise vytvoří seznam odvětví a 
produktů, na něž se uplatní tato 
ustanovení, přičemž vyhodnotí riziko 
„přesouvání“ zdrojů emisí na základě 
odvětví uvedených v čl. 10a odst. 8 a podle 
těchto kritérií:

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

a) dopady systému pro obchodování 
s povolenkami na výrobní náklady 
s ohledem na mezní náklady (včetně 
alternativních nákladů), jedná-li se o 
bezplatně přidělenou povolenku, nebo, 
v případě dražby, s ohledem na náklady 
průměrné;

b) do jaké míry mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí, 
např. uplatněním nejúčinnějších 
technologií;
c) struktura trhu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
d) dopady změny klimatu a uplatňovaných 
či plánovaných energetických politik 
dotyčných odvětvích ně Evropské unie.
e) předpokládaný vývoj celosvětové a 
regionální poptávky u každého odvětví;
f) náklady na přepravu zboží pro odvětví; 
g) investiční náklady na vybudování nové 
výrobní jednotky v příslušném odvětví.
V souladu s ustanoveními článku 25 této 
směrnice se ustanovení odstavce 1 
neuplatní na dovoz zboží vyrobeného 
v zemích či regionech, které jsou 
propojené s evropským systémem 
obchodování s emisemi.
3. Počet povolenek, které musí dovozci 
vrátit odpovídá rozdílu mezi:
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– průměrnými emisemi skleníkových 
plynů na vyprodukovanou tunu, které 
jsou důsledkem výroby tohoto zboží 
v celém Společenství a které se vynásobí 
počtem tun dovezeného zboží. V rámci 
tohoto výpočtu mohou být průměrné 
emise nahrazeny výhodnějším 
koeficientem emisí v případě, že je 
dovozce schopen prokázat prostřednictvím 
auditu provedeného ověřovatelem 
akreditovaným při Evropské unii, že 
postupem výroby jeho produktů vzniká 
méně emisí než odpovídá evropskému 
průměru;
– a průměrným počtem bezplatně 
přidělených povolenek určených k výrobě 
tohoto zboží v celém Společenství.
Je-li rozdíl mezi výsledky první a druhé 
uvedené početní operace kladný, určuje 
počet povolenek, které musejí dovozci 
vrátit; je-li záporný, určuje počet 
bezplatných povolenek, jež mohou 
obdržet.
Pro stanovení průměrného množství emisí 
skleníkových plynů, které jsou důsledkem 
výroby určitého zboží nebo určité 
kategorie zboží ve Společenství, Komise 
v rámci postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
zohlední výkazy emisí v souladu s pokyny 
uvedenými v článku 14.
4. Aby usnadnila stanovování metody 
výpočtu počtu povolenek, které musí 
dovozci vrátit na základě odstavce 3, může 
Komise provozovatelům uložit povinnost 
předkládat výkazy emisí týkající se výroby 
těchto produktů, jakož i nezávislé ověření 
těchto výkazů prováděné v souladu 
s obecnými pokyny přijatými v souladu 
s články 14 a 15. Součástí těchto 
povinností může být i výkaz množství 
emisí, které spadají pod systém Evropské 
unie pro obchodování s emisemi 
spojenými s výrobou určitého produktu či 
kategorie produktů.
5. Nařízení, které se přijme postupem 
podle čl. 23 odst. 2, stanoví podmínky 
vracení či bezplatného přidělování 
povolenek dovozcům. Toto nařízení také 
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stanoví podmínky, za nichž dovozce, jehož 
se tento článek týká, vykazuje počet 
povolenek, které je povinen vrátit 
vzhledem k množství dovezeného zboží.
6. Celkový počet povolenek, které mohou 
členské státy vydražit v souladu s článkem 
10 se zvyšuje o počet povolenek, které byly 
dovozci vráceny v rámci splnění 
povinností vyplývajících z odstavce 1, a 
snižuje se o počet povolenek, které dovozci 
obdrželi na základě téhož odstavce. Tyto 
variace jsou rozčleněny mezi členské státy 
v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2.
7. Dodatečné výnosy z dražeb pocházející 
z povolenek, které výrobci povinně vracejí, 
se rozdělí mezi členské státy za podmínek 
stanovených v odstavci 6. Členské státy 
převedou 50 % těchto dodatečných výnosů 
do globálního fondu pro adaptaci.
8. Za účelem splnění povinnosti vracení 
povolenek uvedené v odstavci 1 může 
dovozce použít povolenky, ERU a CER, a 
to až do výše procentuálního podílu 
využitého provozovateli v průběhu 
předcházejícího roku, nebo povolenky 
pocházející ze systému třetí země pro 
obchodování s emisemi, který byl uznán 
jako odpovídající systému Společenství.
9. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesouvání zdrojů emisí CO2. K 
této zprávě budou připojeny všechny 
vhodné návrhy, které mohou mimo jiné a 
zejména obsahovat úpravu procentuálního 
podílu povolenek, jež obdržela bezplatně 
odvětví nebo pododvětví uvedená v článku 
10a.
Tato zpráva také uvádí, v jaké fázi se 
nachází přijímání prováděcích opatření 
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týkajících se uplatňování mechanismu 
přeshraničního přizpůsobení, jak jej 
stanoví odstavce 1 až 8.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.

Or. fr

Odůvodnění

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Pozměňovací návrh 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zařízení v energeticky náročných 
odvětvích a pododvětvích, která používají 
elektřinu za podmínek uvedených v čl. 2 
odst. 4 písm. b) odrážky 3 a 4 směrnice 
Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, 
kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění 
energetických produktů a elektřiny, mají 
nárok na kompenzaci nákladů na emise 
CO2, které jsou obsaženy v ceně elektřiny, 
kterou odebírají, a to prostřednictvím 
bezplatných povolenek nazvaných 
„kompenzační povolenky za nepřímé 
emise“. Toto ustanovení se uplatní 
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mohou obsahovat: v případě, že nebylo dosaženo uspokojující 
mezinárodní dohody ve smyslu čl. 28 odst. 
1 platné pro tento typ zařízení.

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

Hrubá výše kompenzačních povolenek za 
nepřímé emise se rovná roční spotřebě 
elektřiny zařízení, kterých se týká výpočet 
průměrných emisí CO2 spojených s mezní 
výrobou elektřiny (na základě uhlí) 
v Evropské unii, tj. 0,9 t/MWh. Roční 
spotřeba elektřiny spočívá v průměru 
ověřené spotřeby elektřiny za 
předcházející tři roky.

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

Čistá výše kompenzačních povolenek za 
nepřímé emise pro každé zařízení se 
vypočítá vynásobením jejich hrubé výše 
opravným koeficientem, který odpovídá 
rozdílu oproti referenční energetické 
náročnosti, jež byla stanovena pro každý 
dotčený průmyslový postup.
Kompenzační povolenky za nepřímé emise 
se pro každý členský stát odečtou z počtu 
povolenek pocházejících od výrobců 
elektřiny, jež jsou předmětem dražby.
2. K 1. lednu 2013 dovozci a vývozci zboží, 
jež odpovídá ustanovení odstavce 3 a pro 
něž byla v souladu s ustanoveními 
odstavce 4 vypracována metodika, musí 
vrátit, resp. se jim povoluje obdržet 
bezplatně povolenky, a to v souladu 
s pravidly, jež stanoví odstavec 4.
Ustanovení odstavce 2 se uplatní na 
produkty, u nichž existuje riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2 a které 
pocházejí ze zemí, které, jedná-li se o 
rozvinuté země, nepřijaly závazky 
srovnatelné se závazky Evropské unie 
s ohledem na snižování úrovně emisí 
skleníkových plynů, nebo, jedná-li se o 
hospodářsky nejpokročilejší z rozvojových 
zemi, neuplatnily nové vhodné činnosti, 
které byly změřeny, ověřeny a sděleny na 
základě mezinárodně uznávané metodiky.
3. Aby usnadnila stanovování metody 
výpočtu počtu povolenek, které musí 
dovozci vrátit na základě odstavce 4, může 
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Komise provozovatelům uložit povinnost 
předkládat výkazy emisí týkající se výroby 
těchto produktů, jakož i nezávislé ověření 
těchto výkazů prováděné v souladu 
s obecnými pokyny přijatými v souladu 
s články 14 a 15. Součástí těchto 
povinností může být i výkaz množství 
emisí, které spadají pod systém Evropské 
unie pro obchodování s povolenkami 
spojenými s výrobou určitého produktu či 
kategorie produktů.
4. Nařízení, které se přijme postupem 
podle čl. 23 odst. 2, stanoví podmínky 
vracení či bezplatného přidělování 
povolenek dovozcům. Toto nařízení také 
stanoví podmínky, za nichž dovozce, jehož 
se tento článek týká, vykazuje počet 
povolenek, které je povinen vrátit 
vzhledem k množství dovezeného zboží.
5. Celkový počet povolenek, které může 
pověřený orgán Společenství vydražit 
v souladu s článkem 10 se zvyšuje o počet 
povolenek, které dovozci vrátili v rámci 
splnění povinností vyplývajících 
z odstavce 2, a snižuje se o počet 
povolenek, které vývozci obdrželi na 
základě téhož odstavce.
6. Dodatečné výnosy z dražeb pocházející 
z povinnosti vrátit povolenky, která je 
uložena dovozcům, se převede na fond 
Evropské unie pro výzkum a vývoj 
v oblasti energií a boje proti změně 
klimatu.
7. Za účelem splnění povinnosti vracení 
povolenek uvedené v odstavci 2 může 
dovozce použít povolenky, ERU a CER, a 
to až do výše procentuálního podílu 
využitého provozovateli v průběhu 
předcházejícího roku, nebo povolenky 
pocházející ze systému pro obchodování 
třetí země s emisemi, který byl uznán jako 
odpovídající systému Společenství.
8. Nejpozději k 30. červnu 2010 přijme 
Komise postupem podle čl. 23 odst. 2 
opatření, která vývozcům zboží uvedeného 
v odstavci 2 umožní na základě rejstříku 
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Společenství bezplatně obdržet povolenky 
za vývoz z Evropského společenství po 
1. lednu 2013. K tomuto účelu se vytváří 
rezerva povolenek ve výši x % (x<2 %) 
celkového počtu povolenek ve 
Společenství.
9. K 30. červnu 2009 vypracuje Komise 
studii týkající se právnických otázek, které 
je třeba vzít v potaz, aby byla zajištěna 
slučitelnost tohoto nástroje 
s mezinárodním obchodním právem. Ve 
vhodném případě Komise vypracuje plán 
a časový harmonogram pro komunikaci a 
diskusi s dalšími dotčenými zeměmi 
ohledně prostředků pro nejuspokojivější 
řešení příslušných problémů.
10. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě „přesouvání“ zdrojů emisí CO2. K 
této zprávě budou připojeny vhodné 
návrhy, které upraví procentuální podíl 
povolenek, jež na základě článku 10a 
bezplatně obdrží odvětví nebo pododvětví.
Tato zpráva také uvádí, v jaké fázi se 
nachází přijímání prováděcích opatření 
týkajících se uplatňování mechanismu 
přeshraničního přizpůsobení, jak jej 
stanoví odstavce 2 až 10.

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

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



AM\730913CS.doc 53/89 PE409.410v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře podniků s vysokou 
energetickou náročností

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

Provozovatelům zařízení s vysokou 
energetickou náročností ve smyslu čl. 3 
písm. ua) se přidělují bezplatné povolenky 
podle množství emisí CO2, které toto 
zařízení vyprodukovalo při spotřebě 
elektřiny. Povolenky se přidělují na 
základě daných kritérií.

- úpravu procentuálního podílu 
povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví 
nebo pododvětví uvedená v článku 10a;
- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství. 
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“
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Or. de

Odůvodnění

Die Stromversorger wälzen die aufgrund der vorgesehenen vollständigen Auktion für die 
Stromerzeugung entstehenden Kosten vollständig auf den Strompreis ab. Die Belastung muss 
daher letztlich der Stromverbraucher tragen. Dies bedeutet eine erhebliche Zusatzbelastung 
der industriellen Anlagen mit Stromverbrauch und in besonderer Weise der Anlagen der 
stromintensiven Industrie, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist.

Pozměňovací návrh 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

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

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

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

- úpravu množství povolenek obdržených 
bezplatně, aby se kompenzoval nepřímý 
dopad zvýšených nákladů na elektřinu z 
důvodu začlenění nákladů na CO2 do cen 
elektřiny pro tato odvětví v souladu s 
článkem 10a za mimořádně ovlivněná 
těmito náklady.

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

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

Or. en

Odůvodnění

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments. 
The review must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity 
prices for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this 
reason are particularly impacted by the electricity prices.

Pozměňovací návrh 318
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

1. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání souvisejících 
s COP 131 a na základě určení míry, v jaké 
tato jednání vedla k celosvětovému snížení 
emisí skleníkových plynů, přičemž musí 
být zajištěno rovné zacházení 
s konkurujícími si průmyslovými 
odvětvími tím, že budou dodržena kritéria 
uvedená v odstavci 3, a po konzultacích se 
všemi významnými sociálními partnery 
předloží nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci se zvláštním 
zřetelem k energeticky náročným 
průmyslovým odvětvím nebo pododvětvím, 
jež mohou čelit závažné hrozbě úniku 
uhlíku. 
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2. K analytické zprávě uvedené v odstavci 
2 budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které vezmou v úvahu časový rámec až do 
úplného provedení a budou obsahovat:

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

– úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně všechna odvětví, na 
která se vztahuje článek 10a;

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

– pro účinky úniku, kterými se nezabývají 
jiná opatření, vyrovnávací systém CO2 pro 
vývozce a dovozce produktů vyráběných v 
odvětvích, na které se vztahuje článek 
10a. Takové systémy nesmějí snižovat 
likviditu trhu s povolenkami.

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

Všechny závazné odvětvové dohody, jež
jsou v souladu s příslušnými kritérii 
odstavce 3 a jež lze monitorovat, ověřovat 
a jež podléhají závazným prováděcím 
pravidlům, budou rovněž zohledňovány při 
zkoumání, jaká opatření jsou vhodná.

1 13. konference stran UNFCC a třetí schůzka 
stran kjótského protokolu, která se konala na 
indonéském Bali od 3. do 14. prosince 2007.

Or. en

Odůvodnění

Clarification that only international agreements in the framework of the UNFCC shall 
qualify. Introduction of criteria for an international agreement. The situation shall be 
evaluated for all manufacturing industry but with emphasis on energy intensive industries. An 
international agreement must be evaluated in terms of its timeframe of implementation, also. 
Carbon equalisation shall be a supplementary option, shall not be restricted to inclusion into 
the ETS and should not increase the burden of the EU installations subject to ETS.

Pozměňovací návrh 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 10 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

V případě, že nebude dosaženo komplexní 
mezinárodní dohody pro období po roce 
2012, Komise, s přihlédnutím k domácím 
opatřením s cílem snížit emise 
skleníkových plynů mimo Společenství, po 
konzultacích se všemi významnými 
sociálními partnery předloží nejpozději 
v lednu roku 2011 Evropskému parlamentu 
a Radě analytickou zprávu o situaci 
energeticky náročných průmyslových 
odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit 
závažné hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které mohou obsahovat:

- úpravu procentuálního podílu 
povolenek, jež obdržela bezplatně odvětví 
nebo pododvětví uvedená v článku 10a;
- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.

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

– jiná přímá opatření s cílem zajistit 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví EU, která se účastní 
konkurenčního boje na globální úrovni, 
aniž by byla oslabena efektivnost systému 
Společenství z hlediska ochrany životního 
prostředí.

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, přičemž musí být zajištěno rovné 
zacházení s konkurujícími si 
průmyslovými odvětvími, a po 
konzultacích se všemi významnými 
sociálními partnery předloží nejpozději v 
červnu roku 2011 Evropskému parlamentu 
a Radě analytickou zprávu o situaci se 
zvláštním zřetelem k energeticky
náročným průmyslovým odvětvím nebo
pododvětvím s cílem určit, nakolik mohou 
čelit závažné hrozbě úniku uhlíku, podle 
odstavce 3. 

- úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a;
- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.

2. K analytické zprávě uvedené v odstavci 
1 budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které vezmou v úvahu časový rámec až do 
úplného provedení a budou obsahovat:

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

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

b) pro účinky úniku, kterými se nezabývají 
jiná opatření, vyrovnávací systém CO2 pro 
vývozce a dovozce produktů vyráběných v 
odvětvích, na které se vztahuje článek 
10a. Takové systémy nesmějí snižovat 
likviditu trhu s povolenkami;
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c) úpravu počtu povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny u odvětví určených v souladu s 
odstavcem 3, která jsou obzvláště 
zasažena těmito přenesenými náklady. 
Povolenky jako kompenzace přenášení 
nákladů na CO2 budou navíc a bude o ně 
sníženo množství povolenek přidělených 
podle čl. 10 odst. 1 a nevztahuje se na ně 
čl. 12 odst. 1 a 3.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež
zajišťují rovné zacházení s konkurujícími 
si průmyslovými odvětvími a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.
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 zařízení 
provozovaných v zemích vně Společenství, 
které nestanovily rovnocenná a ověřitelná 
omezení emisí, přičemž zohlední:
a) míru, v jaké by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;
b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;
c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;
d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatňování se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích;
da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.
Pro účely vyhodnocení, zda nárůst 
nákladů vyplývající ze systému 
Společenství může být přenesen, mohou 
být použity odhady ztrát tržeb v důsledku 
zvýšených cen uhlíku nebo dopad na 
ziskovost dotyčných zařízení.
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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

Odůvodnění

An International Agreement's potential for real global emission reductions should be 
analysed. Measures should be available to increase the contribution of the ETS sectors but 
also to combat significant leakage risks. The first choice should be free allowances.

Additional allowances should be allocated if a risk of carbon leakage is demonstrated from 
the pass-through of CO2 prices to electricity intensive sectors. If exempted from the 
obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed, this will not impact 
negatively on operators subject to auctioning.

Pozměňovací návrh 321
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře průmyslových odvětví 
v případě úniku uhlíku

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 10 b – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments.

Pozměňovací návrh 323
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví a odvětví energetiky, jež 
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hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

mohou čelit závažné hrozbě úniku uhlíku. 
K této zprávě budou připojeny všechny 
vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS as several isolated energy markets is vulnerable to 
carbon leakage to the same extend as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.

Pozměňovací návrh 324
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději do 31. prosince 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci průmyslových 
odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit 
závažné hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které mohou obsahovat:

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Komise po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v září roku 2009 Evropskému 
parlamentu a Radě analytickou zprávu o 
situaci energeticky náročných 
průmyslových odvětví nebo pododvětví, 
jež mohou čelit závažné hrozbě úniku 
uhlíku. K této zprávě budou připojeny 
všechny vhodné návrhy, které mohou 
obsahovat. Opatření zaměřená na podporu 
vybraných odvětví s vysokou energetickou 
náročností uvedená v tomto článku 
mohou být zrušena pouze mezinárodní 
dohodou se stejnými cíli, jež jsou pro 
členské státy stanoveny, pokud jde o 
snížení emisí. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Or. de

Odůvodnění

Siehe Article 1 - point8.

Pozměňovací návrh 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

While inclusion in the community scheme of importers might work for sectors without 
extensive downstream sectors, it would not work for most other sectors, as this would expose 
their downstream operations to regionally imposed higher commodity prices, without 
protection in domestic or export markets. Furthermore, as it is unlikely the EU could include 
importers from non-annex countries with common but differentiated objectives, this should 
not be considered as an alternative to free allocation, pending global policy convergence.

Pozměňovací návrh 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– úpravu poměru povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny u odvětví určených v souladu 
s článkem 10a, která jsou obzvláště 
zasažena těmito náklady.

Or. en

Odůvodnění

Without changing the overall cap, adjusting the number of allowances received, the review 
must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity prices for the 
sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this reason are 
particularly impacted by the electricity prices. 
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Pozměňovací návrh 329
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě úniku uhlíku, nebo 
odvětvová mezinárodní dohoda týkající se 
takových průmyslových odvětví vytvářet 
rovné podmínky pro úroveň zařízení 
v odvětvích, která mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku, musí splňovat 
přinejmenším tato kritéria: 

a) účast zemí, které produkují kritické 
množství nejméně 85 % celosvětové 
produkce, včetně hlavních nově se 
rozvíjejících trhů,

b) rovnocenné cíle emisí CO2,

c) podobné systémy snižování emisí s 
rovnocenným účinkem a založené na 
srovnávacích kritériích a uplatňované 
všemi účastnickými zeměmi nebo zeměmi 
s nerovnocennými cíli emisí CO2 v 
odvětvích, na něž se vztahuje ETS EU,

d) konkurující si materiály musí podléhat
rovnocenným omezením s ohledem na 
aspekty životního cyklu, 

e) efektivní mezinárodní systém 
monitorování a ověřování,

f) závazný režim urovnávání sporů a 
jednoznačná pravidla pro ukládání 
sankcí, a to v podobě srovnatelné se 
systémem EU.

Or. en
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Odůvodnění

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Pozměňovací návrh 330
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě úniku uhlíku, nebo 
odvětvová mezinárodní dohoda týkající se 
takových průmyslových odvětví vytvářet 
rovné podmínky pro úroveň zařízení 
v odvětvích, která mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku, musí splňovat 
přinejmenším tato kritéria:

a) účast zemí, které produkují kritické 
množství nejméně 85 % celosvětové 
produkce, včetně hlavních nově se 
rozvíjejících trhů,

b) rovnocenné cíle emisí CO2,
c) podobné systémy snižování emisí s 
rovnocenným účinkem a založené na 
srovnávacích kritériích a uplatňované 
všemi účastnickými zeměmi nebo zeměmi 
s nerovnocennými cíli emisí CO2 v 
odvětvích, na něž se vztahuje ETS EU,

d) konkurující si materiály musí podléhat
rovnocenným omezením s ohledem na 
aspekty životního cyklu, 

e) efektivní mezinárodní systém 
monitorování a ověřování,
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f) závazný režim urovnávání sporů a 
jednoznačná pravidla pro ukládání 
sankcí, a to v podobě srovnatelné se 
systémem EU.

Or. en

Odůvodnění

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Pozměňovací návrh 331
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě úniku uhlíku, nebo 
odvětvová mezinárodní dohoda týkající se 
takových průmyslových odvětví vytvářet
rovné podmínky pro úroveň zařízení 
v odvětvích, která mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku, musí splňovat 
přinejmenším tato kritéria:
a) účast zemí, které produkují kritické 
množství nejméně 85 % celosvětové 
produkce, včetně hlavních nově se 
rozvíjejících trhů,
b) rovnocenné cíle emisí CO2,
c) podobné systémy snižování emisí s 
rovnocenným účinkem a založených na 
srovnávacích kritériích a uplatňované 
všemi účastnickými zeměmi nebo zeměmi 
s nerovnocennými cíli emisí CO2 v 
odvětvích, na něž se vztahuje ETS EU,
d) konkurující si materiály musí podléhat
rovnocenným omezením s ohledem na 
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aspekty životního cyklu, 
e) efektivní mezinárodní systém 
monitorování a ověřování,
f) závazný režim urovnávání sporů a 
jednoznačná pravidla pro ukládání 
sankcí, a to v podobě srovnatelné se 
systémem EU.

Or. en

Odůvodnění

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria,which puts competing sectors on an equal footing.

Pozměňovací návrh 332
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 10ba

Komise předloží návrh kompenzačního 
mechanismu k vyrovnání nepřímých 
nákladů vyplývajících ze zvýšených cen 
elektřiny v důsledku systému Společenství. 
Tento návrh musí být v souladu s 
ustanoveními Společenství týkajícími se 
státní podpory.“

Or. en

Odůvodnění

The law of state aid is very strickt. Thus the Commission shall put forward a proposal on how 
to best compensate for indirectrises in the cost of eletricity resulting from the emissions 
trading scheme.
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Pozměňovací návrh 333
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 10ba

Opatření k podpoře průmyslových odvětví 
s vysokou energetickou náročností v 

případě úniku uhlíku
Komise po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2009 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci těch 
energeticky náročných výrobních zařízení 
uvedených na seznamu v příloze 2a, 
v nichž má elektřina vysoký podíl na 
výrobních nákladech a jejichž produkty 
konkurují produktům ze třetích zemí, ve 
kterých se neuplatňují rovnocenná 
opatření ke snižování emisí. Do prosince 
2009 přijme Komise postupem podle 
článku 22 opatření, jimiž přidělí těmto 
zařízením přiměřené množství bezplatných 
povolenek, které mohou využít ve vztahu 
ke svým dodavatelům elektrické energie.
Tato opatření se pravidelně každých pět 
let aktualizují v souladu s postupem 
stanoveným v článku 22.“

Or. en

Odůvodnění

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.
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Pozměňovací návrh 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát do 30. září 2011 
uveřejní a předloží Komisi seznam zařízení 
na svém území, na která se vztahuje tato 
směrnice.

2. Příslušné orgány každoročně do 28. 
února určí množství povolenek, které se 
mají v daném roce rozdělit, vypočítané 
podle článků 10 a 10a. 

2. Příslušné orgány každoročně do 28. 
února určí množství povolenek, které se 
mají v daném roce rozdělit, vypočítané 
podle článku 10.

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

Or. en

Odůvodnění

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Pozměňovací návrh 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Nötige Anpassung mit Blick auf die Einführung des Benchmark-Modells.

Pozměňovací návrh 336
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky. 
Pokud nejsou takové povoleny využity, lze 
je převést na existující zařízení v tomtéž 
odvětví, které provedlo rozšíření výroby, 
při němž došlo ke skutečnému zvýšení 
kapacity, nebo na nové subjekty v daném 
odvětví, pokud jsou rezervy pro ně 
vyčleněné nedostatečné. Příslušné orgány 
informují Komisi a obdrží od ní povolení 
k převedení těchto povolenek. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství před 

vstupem v platnost budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství

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

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

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008 - 2012. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim vydal
povolenky, které jsou navíc k povolenkám 
vydaných v souladu s článkem 9 této 
směrnice a jsou platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválil 
nejméně jeden členský stát v systému 
Společenství do roku 2012 včetně. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013. 

3. V každém případě mohou provozovatelé 
použít CER/ERU nebo kredity až do výše 
10,5 % svých ročních emisí, aby splnili své 
závazky v rámci systému Společenství. To 
provedou tak, že vrátí:

První pododstavec se uplatňuje na 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012.

a) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v
souvislosti se snížením emisí do konce 
roku 2015;

b) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v 
souvislosti se snížením emisí, k nimž dojde 
od roku 2013 v zemích, které ratifikovaly 
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budoucí mezinárodní dohodu o změně 
klimatu;
c) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v 
souvislosti se snížením emisí, k nimž dojde 
od roku 2013 v zemích, s nimž EU 
uzavřela dvoustrannou nebo 
mnohostrannou dohodu o spolupráci 
v otázce změny klimatu, a to do 
31. prosince 2015;
d) kredity z činností pro snížení emisí, 
které vznikly v souladu s požadavky 
stanovenými v dohodách o spolupráci pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008–2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích. 
První pododstavec se uplatňuje na CER 
pro všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

4. Dohody o spolupráci uvedené v odst. 3 
písm. d) vymezí způsobilé typy projektů, 
metodiky používané k určení množství 
kreditů, které má být vydáno, a 
mechanismus, který zajistí převod kreditů 
na certifikáty, které lze použít jako doklad 
dodržení požadavků v rámci budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v 
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
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použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.
6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů v systému 
Společenství z obnovitelných energií nebo 
technologií ke zlepšení energetické 
účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů, ve kterých 
použitá základní linie je pod úrovní 
bezplatného přidělení podle opatření 
uvedených v článku 10a, nebo pod úrovní, 
kterou vyžadují právní předpisy 
Společenství.
7. Po dosáhnutí mezinárodní dohody o 
změně klimatu se v systému Společenství 
přijmou pouze CER z třetích zemí, které 
uvedenou dohodu ratifikovaly.

Or. en

Odůvodnění

It should be possible to use up the current levels of CER/ERU allowed to operators. The 
supplementary principle (that part of the effort to reduce emissions can be achieved through 
international mechanisms) should be included and applied independently from the entry into 
force of a future international agreement. In this way climate goals will be achieved more 
cost-effectively; the evolving market for CDM/JI projects receives a clear signal of continuity; 
and clear incentives are given to other countries to cooperate with the EU in concluding a 
future international agreement.

Pozměňovací návrh 338
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozěňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1α. Komise a členské státy zajistí, aby 
kredity CER/ERU pocházely z těch 
projektových aktivit v systému 
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Společenství, které jsou v naprostém 
souladu nejen s environmentálními a 
sociálními kritérii, ale také s dalšími 
kritérii, ve shodě s mezinárodně 
uznávanými normami, jako je např. tzv.
„zlaté pravidlo“.

Or. el

Odůvodnění

CER/ERU credits must come from projects which strictly comply with quality criteria to 
ensure that undertakings are fulfilling their obligations as well as achieving additional 
reductions in greenhouse gas emissions while, at the same time, encouraging innovation 
within European undertakings and technological development in third countries.

Pozměňovací návrh 339
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odstavce 2 až 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008 - 2012. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, aby jim vydal povolenky platné na 
období od roku 2013 výměnou za CER a 
ERU vydané v souvislosti se snížením 
emisí do roku 2012 z typů projektů, které 
schválil nejméně jeden členský stát v 
systému Společenství v letech 2008 - 2012. 
Do 31. prosince 2014 vykoná příslušný 
orgán takovou výměnu na požádání.

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 

3. Příslušné orgány umožní 
provozovatelům výměnu CER z projektů 
vypracovaných před rokem 2013, 
vydaných v souvislosti se snížením emisí 
od roku 2013 pro povolenky platné od roku 
2013.
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povolenky platné od roku 2013.
První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008 - 2012.

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválil nejméně 
jeden členský stát v systému Společenství 
v období 2008 - 2012.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

4. příslušné orgány umožní 
provozovatelům výměnu CER vydaných v 
souvislosti se snížením emisí od roku 2013 
pro povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválil 
nejméně jeden členský stát v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v 
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.

5. v případě, že uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
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unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators

Pozměňovací návrh 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odstavce 3 až 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013.

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů obnovitelných 
zdrojů energie a účinnosti na straně 
poptávky vypracovaných před rokem 2013, 
vydaných v souvislosti se snížením emisí 
od roku 2013 pro povolenky platné od roku 
2013, s výjimkou CER z rozsáhlých 
projektů výroby elektřiny z vodních 
zdrojů.

První pododstavec se uplatňuje na všechny
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008 - 2012.

První pododstavec se uplatňuje na typy 
projektů, které schválily všechny členské 
státy v systému Společenství v období 
2008 - 2012.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů
obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
na straně poptávky, které se zahájily od 
roku 2013 v nejméně rozvinutých zemích, 
s výjimkou CER z rozsáhlých projektů 
výroby elektřiny z vodních zdrojů.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008 - 2012, dokud tyto země 
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tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

neratifikují dohodu se Společenstvím, 
anebo do roku 2016, podle toho, která 
z těchto skutečností nastane dříve.

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v 
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.
6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů v systému 
Společenství z obnovitelných energií nebo 
technologií ke zlepšení energetické 
účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů, ve kterých 
použitá základní linie je pod úrovní 
bezplatného přidělení podle opatření 
uvedených v článku 10a, nebo pod úrovní, 
kterou vyžadují právní předpisy 
Společenství.
7. Po dosáhnutí mezinárodní dohody o 
změně klimatu se v systému Společenství 
přijmou pouze CER z třetích zemí, které 
uvedenou dohodu ratifikovaly.

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

Or. en

Odůvodnění

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs 
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012. Conditions for 
new offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive international 
post-2012 agreement.
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Pozměňovací návrh 341
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 2 až 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008–2012. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim vydal
povolenky platné na období od roku 2013 
výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008–2012, jakož i 
na činností, které jsou důsledkem 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví. Do 31. prosince 2014 vykoná 
příslušný orgán takovou výměnu na 
požádání.

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013.

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013.

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008–2012.

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008–2012, jakož i pro činnosti, 
které jsou důsledkem využívání půdy, 
změny ve využívání půdy a lesnictví.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
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zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008–2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve. 

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008–2012, , jakož i 
z činností, které jsou důsledkem využívání 
půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, 
dokud tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

Or. fr

Odůvodnění

Les Etats membres sont peu susceptibles d’accepter tous l’inclusion dans l’ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d’activités forestières pour la période 2008-2012.

Pozměňovací návrh 342
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odstavce 2 až 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008 - 2012. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, aby jim vydal povolenky v rozsahu 
všech ověřených emisí roku 2010 (včetně 
množství podle odstavců 3 až 5) platné na 
období od roku 2013 výměnou za CER a 
ERU vydané v souvislosti se snížením 
emisí do roku 2012 z typů projektů, které 
schválily všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008 - 2012. Do 31. 
prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.
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3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013.

3. V rozsahu všech ověřených emisí roku 
2010 (včetně množství podle odstavců 2, 4 
a 5) příslušné orgány umožní 
provozovatelům výměnu CER z projektů 
vypracovaných před rokem 2013, 
vydaných v souvislosti se snížením emisí 
od roku 2013 pro povolenky platné od roku 
2013.

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008 - 2012.

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství v 
období 2008 - 2012.

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

4. V rozsahu všech ověřených emisí roku 
2010 (včetně množství podle odstavců 2, 3 
a 5) příslušné orgány umožní 
provozovatelům výměnu CER vydaných v 
souvislosti se snížením emisí od roku 2013 
pro povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v 
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 

5. V rozsahu všech ověřených emisí roku 
2010 (včetně množství podle odstavců 2 až 
4) a v případě, že uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.
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závazky v rámci systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Investments in CO2 reduction are much more efficient in emerging countries than in the EU 
due to the higher reduction potential. In the absence of an international agreement on 
emission reductions, the ability to use CERs is essential for the ETS-industry. Thus 
recognizing the need of planning security for the EU to reach the 2020 goals with respect to 
the need for reduction in emissions mainly domestically, European industry must be treated 
equally in the EU ETS.

Pozměňovací návrh 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky platné od roku 2013.

3. Příslušné orgány umožní 
provozovatelům jednou ročně výměnu 
CER z projektů vypracovaných před rokem 
2013 až do výše 50 % ročního snížení 
množství povolenek, které mají být 
přiděleny podle článku 9, pro povolenky 
platné od roku 2013.

Or. en

Odůvodnění

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. For a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs shall be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is a significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.
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Pozměňovací návrh 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita,
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

4. S přihlédnutím k maximálnímu limitu 
uvedenému v odstavci 3 umožní příslušné 
orgány provozovatelům výměnu CER 
vydaných v souvislosti se snížením emisí 
od roku 2013 pro povolenky z nových 
projektů, které se zahájily od roku 2013 v 
nejméně rozvinutých zemích.

Or. en

Odůvodnění

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 4. (See also the Odůvodnění in paragraph 3.).

Pozměňovací návrh 345
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 11 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Roční použití kreditů zařízeními podle 
odstavců 2, 3 a 4 nepřekročí celkové 
množství rovnající se 25 % emisí 
skleníkových plynů zařízení, na která se 
vztahuje směrnice 2003/87/ES, v daném 
roce, kdy byly splněny příslušné 
požadavky.

Or. en
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Odůvodnění

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators.

Pozměňovací návrh 346
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Subjekt, který využil tzv. tCER 
(dočasné kredity CER) vrátí CER, tCER, 
ERU či povolenky do 30 dnů před 
vypršením lhůty tCER, a to tak, aby pokryl 
emise, jež odpovídaly kreditu, jehož 
platnost skončila. Jestliže subjekt 
nenahradil tCER využité k pokrytí 
příslušných emisí před skončením 
platnosti kreditů, nese za tuto skutečnost 
odpovědnost a uhradí pokutu za 
překročení emisí v souladu 
s ustanoveními článku 16.

Or. fr

Odůvodnění

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l’ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.

En plus du bois-énergie, l’augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.
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Pozměňovací návrh 347
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy mohou obdržet jednotky 
propadů, jejichž počet odpovídá 
doplňkovému skladování uhlíku 
v dřevních produktech, na základě 
účetních pravidel, která budou stanovena 
v rámci mezinárodních dohod o změně 
klimatu. U tohoto opatření se uplatní 
pobídkové mechanismy spojené s ETS.

Or. fr

Odůvodnění

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’incite pas à l’utilisation du bois dans ses usages.

Pozměňovací návrh 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 

5. V případě, že uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
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uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.

použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství V 
souladu s těmito dohodami mají 
provozovatelé možnost použít kredity z 
projektových aktivit v těchto třetích 
zemích, aby splnili svoje závazky v rámci 
systému Společenství, a to až do výše 50 % 
plánovaného snížení v daném roce ve 
srovnání s přiděleným množstvím na 
období let 2008 až 2012. 

Or. de

Odůvodnění

Hier ist eine weitere Flexibilisierung notwendig, um Emissionen möglichst kostengünstig und 
effizient zu senken.

Pozměňovací návrh 349
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství.

5. V případě, že uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, aby splnili svoje 
závazky v rámci systému Společenství, a to 
až do výše 70 % plánovaného snížení 
v souladu s článkem 9 v daném roce ve 
srovnání s přiděleným množstvím na 
období let 2008 až -2012. 

Or. de
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Odůvodnění

Flexible Projektmechanismen sind wichtige Instrumente zur kosteneffizienten 
Emissionsreduzierung und ihre Nutzungsmöglichkeit stellt ein unverzichtbares 
Sicherheitsventil für den Emissionshandel dar. Durch das Kriterium der Zusätzlichkeit ist 
sichergestellt, dass diese Projekte nicht tatsächliche oder mögliche Klimaschutzziele bzw. –
abkommen der Gastländer konterkarieren. Wie vorgesehen, muss eine Übertragung von 
JI/CDM-Zertifikaten und Nutzungsrechten aus der 2. in die 3. Phase möglich sein.

Pozměňovací návrh 350
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise se snaží zajistit, aby každá 
dohoda podle odstavce 5 a mezinárodní 
dohoda podle odstavce 6 zahrnovala 
systém vydávání kreditů za zalesňování, 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství, a to 
včetně opatření proti erozi a čištění 
odpadních vod. Provozovatelé zařízení 
smějí použít jakékoli kredity, které získají 
za zabránění odlesňování, zalesňování a 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství v 
rozvojových zemích a které jsou schváleny 
v rámci dohod podle odstavců 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
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low carbon economy.

Pozměňovací návrh 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise se snaží zajistit, aby každá 
dohoda podle odstavce 5 a mezinárodní 
dohoda podle odstavce 6 zahrnovala 
systém vydávání kreditů za zalesňování, 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství, a to 
včetně opatření proti erozi a čištění 
odpadních vod. Provozovatelé zařízení 
smějí použít jakékoli kredity, které získají 
za zabránění odlesňování, zalesňování a 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství v 
rozvojových zemích a které jsou schváleny 
v rámci dohod podle odstavců 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.
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Pozměňovací návrh 352
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise se snaží zajistit, aby každá 
dohoda podle odstavce 5 a mezinárodní 
dohoda podle odstavce 7 zahrnovala 
systém vydávání kreditů za zalesňování, 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství, a to 
včetně opatření proti erozi a čištění 
odpadních vod.
Mimoto mohou členské povolit 
provozovatelům zařízení použít jakékoli 
kredity, které získají za zabránění 
odlesňování, zalesňování a obnovu lesa, 
snížené emise při odlesňování a jiné 
projekty a činnosti udržitelného lesního 
hospodářství v rozvojových zemích a které
jsou certifikovány výkonnou radou CDM 
a jsou v souladu s dohodami podle 
odstavců 5 a 7. Jakékoli takové kredity 
povolené členským státem musí být 
obchodovatelné v systému Společenství.

Or. en
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