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Pozměňovací návrh 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Do článku 12 se vkládá následující 
odstavec:
„1a. Komise zveřejní zprávu a příslušné 
legislativní návrhy týkající se 
obchodování zasvěcených osob a 
manipulace s trhem povolenek na emise. 
Tato zpráva mimo jiné posoudí, zda by 
povolenky měly být považovány za 
finanční nástroje spadající do působnosti 
směrnice 2003/6/ES o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
(zneužívání trhu).“

Or. en

Odůvodnění

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced an analysis shall be performed 
though, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and the 
EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Pozměňovací návrh 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES
Čl.13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolenky vydané od 1. ledna 2013 jsou 
platné pro emise během osmiročních
období počínaje 1. lednem 2013.“

1. Povolenky vydané od 1. ledna 2013 jsou 
platné pro emise během osmiletého období 
počínaje 1. lednem 2013.“ Převod 
nevyužitých povolenek do následujícího 
osmiletého období je možné v plném 
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rozsahu.

Or. de

Odůvodnění

Diese Flexibilisierung ermöglicht und belohnt frühzeitige Emissionsminderungen und schafft 
zudem eine größere Flexibilität.

Pozměňovací návrh 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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. de

Odůvodnění

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen!
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Pozměňovací návrh 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nařízení zohlední nejpřesnější a 
nejaktuálnější dostupný vědecký důkaz, 
zejména z IPCC, a pro provádění článku 
10a konkretizuje požadavky na 
provozovatele, aby podávali zprávy o 
emisích související s výrobou produktů 
vyráběných v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích, která mohou 
podléhat mezinárodní hospodářské soutěži, 
a aby byly tyto informace nezávisle 
ověřitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.

Pozměňovací návrh 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel zařízení podal příslušnému 
orgánu zprávu o emisích z uvedeného 
zařízení během každého kalendářního roku 
po skončení uvedeného roku v souladu s 
tímto nařízením.

3. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel zařízení podal příslušnému 
orgánu zprávu o emisích z uvedeného 
zařízení během každého kalendářního roku 
po skončení uvedeného roku.

Or. de

Odůvodnění

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.

Pozměňovací návrh 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl.  1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 15 – bod 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Komise vypracuje pokyny o ověřování 
zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů, v 
nichž se konkretizují podmínky akreditace 
a vzájemného uznávání ověřovatelů, jakož 
i odnímání akreditací ověřovatelům a v 
případě potřeby rovněž dohledu a 
vzájemného ověřování.

Or. de

Odůvodnění

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.

Pozměňovací návrh 360
Paul Rübig

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl.16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Do článku 16 se vkládá následující 
odstavec 3a:
„3a. V případě, že je cena uhlíku vyšší než 
50 eur, je provozovatel platbou pokuty za 
překročení emisí ve výši 50 eur za každou 
tunu vyprodukovaného ekvivalentu oxidu 
uhličitého v obchodovacím období 2013 až 
2020 zbaven povinnosti postoupit při 
odevzdávání povolenek týkajících se 
následujícího kalendářního roku počet 
povolenek rovnající se množství 
překročených emisí.“

Or. en
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Odůvodnění

ETS industry  needs a certain level of planning security based on high carbon prices and in 
the case, that an obligation for importers to join ETS or an equivalent measure according to 
Article 10b will not take place. The release of surrendering allowances by penalty payment is 
an option to solve that problem.

Pozměňovací návrh 361
Jerzy Buzek

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může změnit přílohy této směrnice 
s výjimkou přílohy 1 na základě zpráv 
uvedených v článku 21 a zkušeností s 
uplatňováním této směrnice. Přílohy IV a 
V se mohou změnit a doplnit s cílem 
zlepšit monitorování, vykazování a 
ověřování emisí.

Komise může změnit přílohy této směrnice 
s výjimkou přílohy 1 a přílohy IIa na 
základě zpráv uvedených v článku 21 a 
zkušeností s uplatňováním této směrnice. 
Přílohu IIa lze změnit pouze v souladu 
s postupem stanoveným článkem 251 
Smlouvy. Přílohy IV a V se mohou změnit 
a doplnit s cílem zlepšit monitorování, 
vykazování a ověřování emisí.

Or. en

Odůvodnění

Annex I and Annex IIa belong to essential elements  for  this directive and any change to them 
should happen through a co-decision procedure.

Pozměňovací návrh 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) Vkládá se nový článek 24a, který zní: vypouští se
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„Článek 24a
Harmonizovaná pravidla projektů, 

kterými se snižují emise
1. Komise může kromě zahrnutí 
uvedeného v článku 24 přijmout 
prováděcí opatření na vydávání 
povolenek, pokud jde o projekty, které 
spravují členské státy a kterými se snižují 
emise skleníkových plynů vně systému 
Společenství.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.
Žádná taková opatření nesmí mít za 
následek dvojí započtení snížení emisí a 
být překážkou provedení jiných opatření 
politik ke snížení emisí, na které se 
nevztahuje systém Společenství. Opatření 
se přijmou jen tehdy, pokud zahrnutí není 
možné v souladu s článkem 24 a v dalším 
přezkumu systému Společenství se vezme 
do úvahy harmonizace pokrytí těchto 
emisí v celém Společenství.
2. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, ve kterých se stanoví 
podrobnosti o kreditování projektům na 
úrovni Společenství uvedeným v odstavci 
1.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort Sharing Decision.
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Pozměňovací návrh 363
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Žádná taková opatření nesmí mít za 
následek dvojí započtení snížení emisí a 
být překážkou provedení jiných opatření 
politik ke snížení emisí, na které se 
nevztahuje systém Společenství. Opatření 
se přijmou jen tehdy, pokud zahrnutí není 
možné v souladu s článkem 24 a v dalším 
přezkumu systému Společenství se vezme 
do úvahy harmonizace pokrytí těchto emisí 
v celém Společenství.

Žádná taková opatření nesmí mít za 
následek dvojí započtení snížení emisí a 
být překážkou provedení jiných opatření 
politik ke snížení emisí, na které se 
nevztahuje systém Společenství. V dalším 
přezkumu systému Společenství se vezme 
v úvahu harmonizace pokrytí těchto emisí 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

There is need to link the EU ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of 
application of art. 24a to art. 24 should be removed.
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Pozměňovací návrh 364
Jerzy Buzek

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24 a a (nový) 

Pozměňovací návrhZnění navržené Komisí

19) Vkládá se následující článek:  

„Článek 24aa
Členské státy mohou ke splnění své 
povinnosti podle směrnice 2003/87/ES 
použít oprávnění týkající se emisí 
skleníkových plynů povolených podle čl. 3 
odst. 1 a 2 rozhodnutí 2008/XX/ES.
Kromě ustanovení článku 24a může každé 
zařízení zahrnuté do programu 
Společenství pokrýt až 10 % svých 
ověřených emisí jednotkami získanými 
v rámci limitů členských států 
stanovených rozhodnutím 2008/xxxx.“

Or. en

Odůvodnění

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, there is need to support the 
introduction of the principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems. 

To create real incentives for the project development in third countries no limit for usage of 
acquired credits should be implemented

Pozměňovací návrh 365
Dragoş Florin David

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajících ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajících ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení podléhajících 
ekvivalentním opatřením

Or. en

Odůvodnění

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Pozměňovací návrh 367
Dominique Vlasto

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze spalovacích zařízení 
vypouštějí 50 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více s výjimkou emisí z 
biomasy, a to za jeden kalendářní rok;

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

(c) potvrdí, že pokud nějaké spalovací 
zařízení vypouští 50 000 tun ekvivalentu 
oxidu uhličitého nebo více, s výjimkou 
emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní 
rok, nebo se ekvivalentní opatření již 
neuplatňují, spalovací zařízení se opět 
zařadí do systému;

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

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

Or. en

Odůvodnění

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to ETS standards and the administrative costs of permitting, 
exceed the monetarised value of environmental benefits. “A cost efficient solution and a 
reduction of the number of installations can be achieved when installations with emissions 
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<50 ktonnes can be taken out of the system: while still 95% of the ETS sectors’ emissions will 
be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden” (EEA report 2007).

Pozměňovací návrh 368
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit zařízení, jejichž 
emise oznámené příslušnému orgánu 
představují méně než 50 000 tun
ekvivalentu oxidu uhličitého s výjimkou 
emisí z biomasy, a to v každém z 
předcházejících tří let, a které podléhají 
opatřením zaměřeným na snižování 
skleníkových plynů, pokud příslušný 
členský stát splňuje tyto podmínky:

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

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

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

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 50 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 50 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí z 
biomasy, a to za jeden kalendářní rok, nebo 
se ekvivalentní opatření již neuplatňují, 
zařízení se opět zařadí do systému;
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(d) uveřejní informace uvedené v písm. a), 
b) a c) k veřejnému připomínkovému 
řízení.

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

Or. en

Odůvodnění

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Pozměňovací návrh 369
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 50 000 
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tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 50 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí z 
biomasy, a to za jeden kalednářní rok, nebo 
se ekvivalentí opatření již neuplatňují, 
zařízení se opět zařadí do systému;

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

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

Or. it

Odůvodnění

L’esclusione dei piccoli impianti deve essere estesa a tutti gli impianti e non solo alle attività 
di combustione. Inoltre, l’innalzamento della soglia di esclusione a 50 000 tonnellate 
permetterebbe comunque di coprire circa il 95% delle emissioni che ricadono nel campo di 
applicazione dell’Emissions Trading, ma consentirebbe una riduzione significativa dei costi 
sia per le piccole imprese che per l’amministrazione pubblica, in linea con il principio di 
better regulation.

Pozměňovací návrh 370
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit zařízení, jejichž 
emise oznámené příslušnému orgánu 
představují méně než 25 000 tun
ekvivalentu oxidu uhličitého s výjimkou 
emisí z biomasy, a to v každém z 
předcházejících tří let, pokud příslušný 
členský stát splňuje tyto podmínky:

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení a (a) Komisi oznámí každé takové zařízení;
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uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata;
(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení a 
uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata, a přiloží souhlas 
majitele zařízení, v němž vyjádřil své 
přání ze systému vystoupit;   
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(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted. Some non-recycling installations can co-decide to remain 
classified under the ETS regime.

Pozměňovací návrh 372
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out, but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Pozměňovací návrh 373
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším než 
25 MW, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 

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

s výjimkou emisí z biomasy, a to v každém 
z předcházejících tří let, a které podléhají 
opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného 
příspěvku ke snížení emisí, pokud 
příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

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

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

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

(b) potvrdí, že byla přijata ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

In the Impact Assessment (SEC(2008)52)) the European Commission states that reduction in 
administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 25 
000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However the Commission document 
does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty might be of 
the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 25 000 t CO2/y.

Also, excluded installations will be automatically subject to other emission reductions 
measures in non EU ETS sector.
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Pozměňovací návrh 374
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Die Schwelle sollte von geplanten 10.000 t auf 25.000 t CO2-Emissionen angehoben werden. 
So wird eine erhebliche Entlastung für diese Anlagenbetreiber bewirkt und trotzdem mehr als 
97% der Emissionen erfasst. Zudem sollten die Maßnahmen konkretisiert werden, mit denen 
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ein gleichwertiger Beitrag zur Emissionsminderung erreicht werden soll. Da die Ausnahme 
dieser Anlagen auf deren geringe klimapolitische Wirkung gerichtet ist, sollten auch die 
Anforderungen leicht zu erfüllen sein.

Pozměňovací návrh 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Die Ausnahme ist ohnehin an die konkrete Bedingung gebunden, dass dennoch eine Reduktion 
der THG-Emissionen erfolgt. Somit kann durchaus für Anlagen bis zu einem Ausstoß von 
25.000 t p.a. ein unbürokratisches Verfahren verwirklicht werden.

Pozměňovací návrh 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Poprawka nie wpływa na poziom emisji ustalony poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, pozwala jednak na bardziej elastyczne i racjonalne działanie małych instalacji 
spalania.
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Pozměňovací návrh 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
vypracuje Komise podrobnou studii  
dopadu zaměřenou na hospodářské 
důsledky prováděcích pravidel pro tato 
snížení a na důsledky ostatních opatření 
stanovených ve výše uvedené mezinárodní 
dohodě.

Studie dopadu rovněž určí, zda jsou 
splněny následující podmínky:

- mezinárodní dohoda je závazná pro 
všechny země, které provozují nebo budou 
provozovat výrobu v odvětvích, jimiž se 
zabývá tato směrnice;

- mezinárodní dohoda představuje

–  v rozvinutých zemích – v odvětvích 
uvedených v příloze I této směrnice –
omezení rovnocenná omezením 
ukládaným v Evropské unii;

–  v rozvojových zemích, zejména těch, 
které jsou z hospodářského hlediska 
nejvyspělejší, – v odvětvích uvedených v 
příloze I této směrnice – vhodný příspěvek 
co se týče jejich úkolů a schopností.

- tyto závazky rozvinutých zemí a 
příspěvky rozvojových zemí, zejména těch, 
které jsou z hospodářského hlediska 
nejvyspělejší, jsou:
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– měřeny a ověřovány podle mezinárodně 
uznávaných metod a

– sdělovány.

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

2. Od roku, který následuje po vstupu 
v platnost mezinárodní dohody uvedené 
v odstavci 1 a v závislosti na výsledcích 
studie o dopadu uvedené v tomto odstavci, 
zejména pokud jsou splněny všechny tři 
uvedené podmínky, navrhne Komise 
faktor pozměněný tak, aby část množství 
povolenek Společenství přispěla v roce 
2020 v souladu s články 9 a 9a k 
celkovému snížení emisí skleníkových 
plynů ve Společenství o více než 20 %, ke 
kterému se zaváže v mezinárodní dohodě.  

3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí v 
souladu s odstavcem 2.
4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny v čl. 
11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, aby 
provozovatelé využívali jiné mechanismy 
vytvořené na základě mezinárodní dohody.

4. V závislosti na výsledcích studie 
dopadu uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku, zejména pokud jsou splněny 
všechny tři uvedené podmínky, může 
Komise přijmout opatření s cílem stanovit 
využívání ještě jiných typů projektů 
provozovateli v systému Společenství, než 
které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 2-5, nebo 
případně stanovit, aby provozovatelé 
využívali jiné mechanismy vytvořené na 
základě mezinárodní dohody.

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

Or. fr

Odůvodnění

La conclusion d’un accord international créera des obligations nouvelles pour l’UE et pour 
les autres parties. Il est donc essentiel qu’une étude d’impact exhaustive soit réalisée pour 
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évaluer les modalités d’application et apprécier les conséquences de toute nature. Les 
critères de réussite de l’accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également 
dans le cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces 
derniers ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue 
des efforts à engager.

Pozměňovací návrh 378
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která  stanoví povinnost pro všechny státy, 
které vykonávají významnější činnost v 
odvětvích uvedených v příloze 1 a 2ab, 
snížit do roku 2020 emise skleníkových 
plynů v míře překračující úroveň
minimálního snížení, které odsouhlasila 
Evropská rada, a poté, co Komise prokáže, 
že daná dohoda způsobuje odvětvím 
ostatních členských států uvedeným v 
příloze 1 a 2ab v souvislosti s CO2 
srovnatelné náklady, se použijí odstavce 2, 
3 a 4.

Or. de

Odůvodnění

Die entsprechenden Anpassungen, die sich aus den folgenden Absätzen ergeben, dürfen nicht 
automatisch bei Vorliegen eines internationalen Abkommens erfolgen. Vielmehr müssen 
Kriterien formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Anpassung erfolgen kann. 
Mindestanforderung dabei ist, dass vergleichbare Kostenbelastungen für die entsprechenden 
im Příloha 1 genannten Sektoren in allen außereuropäischen Staaten vorliegen.
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Pozměňovací návrh 379
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která stanoví povinnost pro všechny státy, 
které vykonávají významnější činnost v 
odvětvích uvedených v příloze 1 a 2ab, 
snížit do roku 2020 emise skleníkových 
plynů v míře překračující úroveň
minimálního snížení, které odsouhlasila 
Evropská rada, a pokud se před tím 
prokáže, že daná dohoda způsobuje 
odvětvím ostatních členských států 
uvedeným v příloze 1 a 2ab v souvislosti s 
CO2 srovnatelné náklady, se použijí 
odstavce 2, 3 a 4. Prokázání této 
skutečnosti je úkolem Komise. 

Or. de

Odůvodnění

Die entsprechenden Anpassungen, die sich aus den folgenden Absätzen ergeben, dürfen nicht 
automatisch bei Vorliegen eines internationalen Abkommens erfolgen. Vielmehr müssen 
Kriterien formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Anpassung erfolgen kann. 
Mindestanforderung dabei ist, dass vergleichbare Kostenbelastungen für die entsprechenden 
im Annex 1 genannten Sektoren in vergleichbaren außereuropäischen Staaten vorliegen.

Pozměňovací návrh 380
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

mezinárodní dohodu o změně klimatu, jež 
bude splňovat kritéria uvedená v čl. 10b 
odst. 2a a která do roku 2020 povede k 
závaznému snížení emisí skleníkových 
plynů překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které ve dnech 8. a 9. března 2007 
odsouhlasila Evropská rada, se použijí 
odstavce 2,3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007.

Pozměňovací návrh 381
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, jež 
bude splňovat kritéria uvedená v čl. 10b 
odst. 2a a která do roku 2020 povede k 
závaznému snížení emisí skleníkových 
plynů překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které ve dnech 8. a 9. března 2007 
odsouhlasila Evropská rada, se použijí 
odstavce 2,3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007. 
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Pozměňovací návrh 382
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Do šesti měsíců po uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
překračujícímu snížení podle článku 3, 
předloží Komise legislativní návrh na to, 
jakým způsobem se každý členský stát 
bude podílet na dodatečném úsilí o snížení 
emisí, jenž bude přijat podle článku 251 
Smlouvy o založení Evropského 
společenství.

Or. en

Odůvodnění

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision.

Pozměňovací návrh 383
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
Komise na základě podrobného posouzení 
dopadů efektivnosti nákladů v souvislosti 
s prostředky k dosahování tohoto snížení a 
dopadů dalších opatření vyjmenovaných v 
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odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 20 
%, ke kterému se Společenství zavázalo v 
mezinárodní dohodě, vynásobené podílem 
celkového snížení emisí skleníkových 
plynů v roce 2020, k němuž přispívá 
systém Společenství podle článků 9 a 9a.

mezinárodní dohodě předloží Parlamentu 
a Radě legislativní návrh na další snížení
množství povolenek Společenství v roce 
2020, s přihlédnutím k celkovému snížení 
emisí skleníkových plynů ve Společenství 
pod 20 %, ke kterému se Společenství 
zavázalo v mezinárodní dohodě.

Or. en

Odůvodnění

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement shall not 
be an automatism but subject to evaluation and co-decision.

Pozměňovací návrh 384
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po předložení 
analýzy Komise podle odstavce 1, se zvýší 
lineární faktor tak, aby množství povolenek 
Společenství bylo v roce 2020 nižší než 
množství stanovené podle článku 9, a to o 
množství povolenek, které odpovídá 
celkovému snížení emisí skleníkových 
plynů ve Společenství pod 20 %, ke 
kterému se Společenství zavázalo v 
mezinárodní dohodě, vynásobené podílem 
celkového snížení emisí skleníkových 
plynů v roce 2020, k němuž přispívá 
systém Společenství podle článků 9 a 9a. 
Tento předpis vejde v platnost pouze 
tehdy, pokud bude analýza Komise 
předložena do roku 2015.

Or. de
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Odůvodnění

Je später die Anhebung des jährlichen Minderungsfaktors erfolgt, umso steiler wird die 
erforderliche Minderungskurve und umso stärker wirkt sich die entsprechende Verknappung 
der Zertifikatsmenge auf die Zertifikatspreise aus. Um eine daraus resultierende 
unverhältnismäßige Belastung der Wirtschaft zu verhindern sollte ein Zeitpunkt festgelegt 
werden, bis zu dem das Abkommen spätestens in Kraft treten sollte.

Pozměňovací návrh 385
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po předložení 
analýzy Komise podle odstavce 1, se zvýší 
lineární faktor tak, aby množství povolenek 
Společenství bylo v roce 2020 nižší než 
množství stanovené podle článku 9, a to o 
množství povolenek, které odpovídá 
celkovému snížení emisí skleníkových 
plynů ve Společenství pod 20 %, ke 
kterému se Společenství zavázalo v 
mezinárodní dohodě, vynásobené podílem 
celkového snížení emisí skleníkových 
plynů v roce 2020, k němuž přispívá 
systém Společenství podle článků 9 a 9a.
Tento předpis vejde v platnost pouze 
tehdy, pokud bude analýza Komise 
předložena do roku [2015].

Or. de

Odůvodnění

Je später die Anhebung des jährlichen Minderungsfaktors erfolgt, umso steiler wird die 
erforderliche Minderungskurve und umso stärker wirkt sich die entsprechende Verknappung 
der Zertifikatsmenge auf die Zertifikatspreise aus. Um eine daraus resultierende 
unverhältnismäßige Belastung der Wirtschaft zu verhindern sollte ein Zeitpunkt festgelegt 
werden, bis zu dem das Abkommen spätestens in Kraft treten sollte.
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Pozměňovací návrh 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Mezinárodní dohoda podle odstavců 1 
a 2 je definována jako dohoda mezi 
zeměmi, která vede k takovému 
celosvětovému snížení emisí, které je 
potřebné k efektivnímu řešení změny 
klimatu a které lze monitorovat, ověřovat 
a jež podléhá závazným prováděcím 
pravidlům.
Tato mezinárodní dohoda by měla 
zahrnovat kritické množství celosvětové 
odvětvové produkce.
Země, které podléhají ustanovením této 
mezinárodní dohody, budou provádět a 
prosazovat opatření, která rovnoměrně 
zatíží odvětví vystavené mezinárodní 
konkurenci.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 387
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 

3. Provozovatelé mohou kromě 
nevyužitých CER/ERU přidělených 
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s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do
poloviny snížení, které se provádí v 
souladu s odstavcem 2.

provozovatelům členskými státy na období 
2008 až 2012, využít i CER, ERU nebo 
jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do
70 % hodnoty snížení, které se provádí v 
souladu s odstavcem 2.

Or. de

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 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provozovatelé mohou kromě 
nevyužitých CER/ERU přidělených 
provozovatelům členskými státy na období 
2008 až 2012,  využít i CER, ERU nebo 
jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny hodnoty snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2 a článkem 9.

Or. de

Odůvodnění

Flexibilität ist von zentraler Bedeutung.
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Pozměňovací návrh 389
Alejo Vidal-Quadras

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) Vkládá se následující článek: 
„Článek 28a

Využívání kreditů pro zalesňování, 
obnovu lesa a lesnictví 

Bez ohledu na články 11a a 28 povolí 
členské státy provozovatelům zařízení 
využívat kredity, a to až do výše (X) %  
ročních ověřených emisí, které produkují 
jejich zařízení, z:
1) projektů zalesňování a obnovy lesa 
schválených výkonnou radou CDM a 
ověřených podle postupu společného 
prováděcího a kontrolního výboru;
2) činností v rámci lesního hospodářství 
v rozvojových zemích, s nimiž byla 
uzavřena dohoda podle čl. 11a odst. 5; a
3) všech projektů lesního hospodářství v 
rozvojových zemích v souladu s 
mezinárodní dohodou uvedenou v článku 
28.“

Or. en

Odůvodnění

The proposed Pozměňovací návrh would include forest-based carbon credits in the EU 
Emission Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international 
agreement on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to 
developing countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide 
some limited flexibility to European industry.
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Pozměňovací návrh 390
Dorette Corbey

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) Vkládá se následující článek: 
„Článek 28a

Využívání kreditů pro zalesňování, 
obnovu lesa a lesnictví 

Bez ohledu na články 11a a 28 povolí 
členské státy provozovatelům zařízení 
využívat kredity, a to až do výše 4 %*  
jejich ročních ověřených emisí, z:
(1) projektů zalesňování a obnovy lesa 
schválených výkonnou radou CDM a 
ověřených podle postupu společného 
prováděcího a kontrolního výboru;
(2) činností v rámci lesního hospodářství 
v rozvojových zemích, s nimiž byla 
uzavřena dohoda podle čl. 11a odst. 5; a
(3) všech ověřených projektů snižujících 
vnitrostátní emise z odlesňování nebo 
projektů zamezujících poškozování půdy 
či lesů v rozvojových zemích v souladu s 
mezinárodní dohodou uvedenou v článku 
28. 
* toto procento může být upraveno na 
základě mezinárodní dohody uvedené v 
článku 28.“ 

Or. en

Odůvodnění

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.
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Pozměňovací návrh 391
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Insbesondere in der chemischen Industrie 
existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die 
aufgrund dieser Regelung entweder zu einer ohnehin bereits im Anwendungsbereich 
befindlichen Feuerungsanlage größer 20MW addiert werden.

Pozměňovací návrh 392
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
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Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen.

Pozměňovací návrh 393
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Es droht der Einbezug zahlreicher Kleinanlagen. Vor allem in der chemischen Industrie 
existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die  
entweder zu einer bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 
20MW addiert werden oder in ihrer Gesamtheit den Schwellenwert überschreiten und 
emissionshandelpflichtig werden. Hierdurch würde eine hohe Zahl kleiner Anlagen 
emissionshandelspflichtig - dies läuft der Änderung des Artikels 27 entgegen.

Pozměňovací návrh 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I – odst. 3 – bod b – písm. (ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – řádek 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba hliníku (primární a sekundární, 
kde se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW)

Výroba hliníku (primární, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 20 MW)

Or. en
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Odůvodnění

The quantity of emissions from the secondary recycling industry has low impact on the total 
emissions included in the ETS, it consists of a number of SME’s and the additional 
administrative and cost burden does not justify the inclusion.

Pozměňovací návrh 395
Eija-Riitta Korhola

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I – odst. 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – ostatní činnosti – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) čtvrtý řádek s kategoriemi 
činností se nahrazuje tímto:
„Ostatní činnosti
Průmyslová zařízení na výrobu
(a) buničiny ze dřeva nebo jiných 
vláknitých materiálů včetně 
spalovacích zařízení s jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 20 
MW
(b) papíru a lepenky o výrobní kapacitě 
vyšší než 20 tun denně, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 20 MW.“

Or. en

Odůvodnění

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories, where they have forgotten to do so for the existing 
sectors already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.
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Pozměňovací návrh 396
Alejo Vidal-Quadras

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I – odst. 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – chemický průmysl - sloupec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Doplňují se tyto řádky s kategoriemi 
činností:

4. Doplňují se tyto řádky s kategoriemi 
činností:

Chemický průmysl Chemický průmysl
Výroba černého uhlíku zahrnující 
karbonizaci organických látek, jako jsou 
oleje, dehty, kraky a zbytky z destilace, 
kde se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW.

Výroba černého uhlíku zahrnující 
karbonizaci organických látek, jako jsou 
oleje, dehty, kraky a zbytky z destilace, 
kde se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW.

Výroba kyseliny dusičné Výroba kyseliny dusičné
Výroba kyseliny adipové Výroba kyseliny adipové
Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové
Výroba čpavku Výroba čpavku
Výroba základních organických 
chemikálií krakováním, reformováním, 
částečnou nebo celkovou oxidací nebo 
podobnými postupy, s výrobní kapacitou 
vyšší než 100 tun za den.

Výroba ethylenu, propylenu, benzenu a 
aromatických látek krakováním, 
reformováním, částečnou nebo celkovou 
oxidací nebo podobnými postupy, s 
výrobní kapacitou vyšší než 100 tun za 
den. 

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním nebo částečnou oxidací, s 
výrobní kapacitou vyšší než 25 tun za den.

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním nebo částečnou oxidací, s 
výrobní kapacitou vyšší než 25 tun za den.

Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a 
hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)

Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a 
hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)

Or. en

Odůvodnění

The amendment removes room for interpretation and brings clarity: Large, homogenous 
processes are included. Activities other than listed in the Annexes I and III are not included in 
the Directive.
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Pozměňovací návrh 397
Werner Langen

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I – odst. 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – chemický průmysl - řádky 6 a 7 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba základních organických 
chemikálií krakováním, reformováním,
částečnou nebo celkovou oxidací nebo 
podobnými postupy, s výrobní kapacitou 
vyšší než 100 tun za den.

Výroba ethylenu a propylenu krakováním,
nebo reformováním, s výrobní kapacitou 
vyšší než 100 tun za den.

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním nebo částečnou oxidací, s 
výrobní kapacitou vyšší než 25 tun za den.

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním, s výrobní kapacitou vyšší 
než 25 tun za den.

Or. de

Odůvodnění

Um unterschiedliche Interpretationen in den Mitgliedstaaten zu verhindern sollten die 
Definitionen so eindeutig wie möglich formuliert werden.

Pozměňovací návrh 398
Alejo Vidal-Quadras

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující příloha Ia se připojí ke 
směrnici 2003/87/ES:

„PŘÍLOHA Ia
Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 
úniku uhlíku
Železo a ocel“

Or. en
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Odůvodnění

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Pozměňovací návrh 399
Philippe Busquin

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Následující příloha Ia se připojí ke 
směrnici 2003/87/ES:
„PŘÍLOHA Ia
Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 
úniku uhlíku
Železo a ocel
…
…*”
*odvětví budou specifikována 
Parlamentem a Radou před přijetím této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.
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Pozměňovací návrh 400
Herbert Reul

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa se vypouští.

Or. de

Odůvodnění

     Hierzu existieren im Gemeinschaftsrecht andere Förderinstrumente, die besser für eine 
Umverteilung der Ressourcen geeignet sind.

Pozměňovací návrh 401
Ivo Belet

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha II a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIA
Následující příloha IIaa se připojí ke 
směrnici 2003/87/ES:
„Příloha IIaa

Seznam energeticky náročných výrobních 
zařízení uvedených v článcích 2 a 10 směrnice  
- Elektrolytické procesy pro chlor-alkalický 
průmysl“

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 
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production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Pozměňovací návrh 402
Werner Langen

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha II a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIA: Ke směrnici 2003/87/EHS 
se připojuje následující příloha:
"PŘÍLOHA IIaa
Výroba chlóru,hydroxidu sodného, 
hydroxidu draselného a alkoholátů 
pomocí elektrolýzy
Výroba kyseliny fluorovodíkové pomocí 
elektrolýzy
Výroba plynů pomocí rozložení vzduchu 
na jeho jednotlivé prvky
Výroba karbidu vápníku v elektrických 
pecích
Výroba peroxidu vodíku
Výroba polykrystalického křemíku
Výroba polygranulového uhlíku a 
grafitu“

Or. de

Odůvodnění

Liste erfasst die Produktionsprozesse, die allgemein als besonders stromintensiv anerkannt 
sind und bereits als Härtefälle definiert wurden. Die Liste ist nicht abschließend.
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Pozměňovací návrh 403
Dominique Vlasto

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha II a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIA
Následující příloha IIaa se připojí ke 
směrnici 2003/87/ES:

„Příloha IIaa
Seznam energeticky náročných výrobních 
zařízení uvedených v článcích 2 a 10 v 
zájmu zaručení jistoty investic 
Zpracovatelský průmysl EU obdrží 100 % 
bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 
8.
Níže uvedená odvětví stanoví referenční 
hodnoty a/nebo výkonnostní normy jako 
základ pro bezplatné přidělování 
povolenek. Údaje o referenčních 
hodnotách, které budou stanoveny, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejím doplněním, se 
přijmou podle regulativního postupu 
s kontrolou uvedeného v čl. 23 odst. 3.
Cement
Keramika
Chemické látky
Sklo
Železo a ocel
Vápno
Celulóza a papír
Rafinerie“

Or. en

Odůvodnění

All energy-intensive sectors have provided evidence to the Commission on the share of energy 
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of their manufacturing costs, trade data proving their exposure to international competition, 
their inability to pass on EU ETS costs to their customers, and the risk of carbon leakage 
based on comparison of the carbon footprint of domestic production with competing 
production outside the EU. Based on the provided data, it is fully justified and legitimate to 
list these sectors explicitly as eligible for free allocation based on performance benchmarks 
which shall be developed by the sectors.

Pozměňovací návrh 404
Werner Langen

Návrh Směrnice – pozměňující akt
Příloha II b (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIB
Následující příloha IIab se připojí ke 
směrnici 2003/87/ES:
„Seznam energeticky náročných 
výrobních zařízení uvedených v článcích 2 
a 10 v zájmu zaručení jistoty investic 
Zpracovatelský průmysl EU obdrží 100 % 
bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 
8.
Níže uvedená odvětví stanoví referenční 
hodnoty a/nebo výkonnostní normy jako 
základ pro bezplatné přidělování 
povolenek. Údaje o referenčních 
hodnotách, které budou stanoveny, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejím doplněním, se 
přijmou podle regulativního postupu 
s kontrolou uvedeného v čl. 23 odst. 3.
Cement 
Keramika
Chemické látky
Sklo
Železo a ocel 
Vápno
Hydroxid draselný a sůl
Neželezné kovy
Celulóza a papír
Rafinerie“
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Or. en

Odůvodnění

All energy-intensive sectors have provided detailed evidence to the Commission on the share 
of energy of their manufacturing costs, relevant trade data proving their processes’ exposure 
to international competition, their inability to pass on unilateral EU ETS costs to their 
customers, and the risk of carbon leakage based on comparison of the carbon footprint of 
domestic production with competing production outside the EU.
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