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Pozměňovací návrh 39
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003
o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES1 zavedla systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, aby se 
podpořilo snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným.

(1) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003
o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES2 zavedla systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, aby se 
podpořilo snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným bez 
negativního vlivu na zdraví veřejnosti
a životní prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Vysoká úroveň ochrany zdraví a životního prostředí je prioritou Evropské unie.

Pozměňovací návrh 40
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Konečným cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 

(2) Konečným cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32. Směrnice ve znění směrnice 2004/101/ES (Úř. věst. L 338, 
13.11.2004, s. 18).
2 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32. Směrnice ve znění směrnice 2004/101/ES (Úř. věst. L 338, 
13.11.2004, s. 18).
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společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu1, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení lidstva na klimatický systém. 
Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl by 
celkový nárůst průměrné roční teploty při 
zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu2 ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020. To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož i podporu 
účasti rozvojových zemí na procesu 
snižování emisí.

společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu3, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu4 ukazuje, že pro 
dosažení tohoto cíle, musí celosvětové 
emise skleníkových plynů dosáhnout 
vrcholu v roce 2020. To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož i podporu 
účasti rozvojových zemí na procesu 
snižování emisí.

Or. pl

Odůvodnění

Podle vědeckých zdrojů možná neexistuje – a dokonce je to značně pravděpodobné – žádná 
příčinná souvislost mezi koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a kolísáním celosvětové 
roční průměrné teploty povrchu. Pokud by se tato domněnka potvrdila, bránily by náklady
a ztráty, které jsou spojené s dlouhodobými regulačními opatřeními a zasahují do 
hospodářství Společenství, významnou měrou jeho dynamickému rozvoji, aniž by přinášely 
jakékoliv ověřitelné výhody, a kromě toho by nepřímo v důsledku nedostatečných potřebných 
prostředků narušily ekologickou konverzi hospodářství.

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L 33, 7.2.1994, s. 11.
2 Mezivládní panel o změně klimatu, čtvrtá hodnotící zpráva přijatá dne 17. listopadu 2007 ve Valencii, 
Španělsko, a dostupná na www.ipcc.ch
3 Úř. věst. L 33, 7.2.1994, s. 11.
4 Mezivládní panel o změně klimatu, čtvrtá hodnotící zpráva přijatá dne 17. listopadu 2007 ve Valencii, 
Španělsko, a dostupná na www.ipcc.ch
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Pozměňovací návrh 41
Anders Wijkman

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Konečným cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení lidstva na klimatický systém. 
Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl by 
celkový nárůst průměrné roční teploty při 
zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) ukazuje, 
že pro dosažení tohoto cíle musí 
celosvětové emise skleníkových plynů 
dosáhnout vrcholu v roce 2020. Podle 
nejnovějších vědeckých poznatků musí být 
koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 
snížena pod 350 ppm, což by vyžadovalo 
snížení emisí skleníkových plynů řádově 
o 60 % do roku 2035. To vyžaduje zvýšení 
úsilí ze strany Společenství a rychlé 
zapojení rozvinutých zemí, jakož i podporu 
účasti rozvojových zemí na procesu 
snižování emisí.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je klimatická situace vážnější, než se předpokládalo, z posledního fóra konaného
v Tällbergu ve Švédsku, jehož se účastnili vědci z NASA a z Institutu pro životní prostředí ve 
Stockholmu, vyplývá, že pro zamezení katastrofálním důsledkům musíme snížit koncentraci 
CO2 v atmosféře pod 350 ppm (z anglického „parts per million“ částice na milion). Ještě do 
nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším důsledkům 
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klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická úroveň začíná již 
na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových plynů snížit
o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %.

Pozměňovací návrh 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Konečným cílem Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, která byla jménem Evropského 
společenství schválena rozhodnutím Rady 
94/69/ES ze dne 15. prosince 1993
o uzavření Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, je 
dosáhnout stabilizace koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, 
která brání nebezpečným důsledkům 
působení lidstva na klimatický systém. 
Aby se dosáhlo tohoto cíle, neměl by 
celkový nárůst průměrné roční teploty při 
zemském povrchu být vyšší než 2°C ve 
srovnání s úrovní před industrializací. 
Nejnovější hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) ukazuje, 
že pro dosažení tohoto cíle musí 
celosvětové emise skleníkových plynů 
dosáhnout vrcholu v roce 2020. Podle 
nejnovějších vědeckých poznatků musí být 
koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 
snížena pod 350 ppm, což pro Společenství 
znamená cíl snížit emise skleníkových 
plynů o 60 % do roku 2030. To vyžaduje 
zvýšení úsilí ze strany Společenství
a rychlé zapojení rozvinutých zemí, jakož
i podporu účasti rozvojových zemí na 
procesu snižování emisí.

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož je klimatická situace vážnější, než se předpokládalo, z posledního fóra konaného
v Tällbergu ve Švédsku, jehož se účastnili vědci z NASA a z Institutu pro životní prostředí ve 
Stockholmu, vyplývá, že pro zamezení katastrofálním důsledkům musíme snížit koncentraci 
CO2 v atmosféře pod 350 ppm (z anglického „parts per million“ částice na milion). Ještě do 
nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším důsledkům 
klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická úroveň začíná již 
na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových plynů snížit
o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %.

Pozměňovací návrh 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 8/86 AM\732961CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že podíl nově industrializovaných zemí na produkci emisí stále roste, je 
nezbytné stanovit jako cíl zajištění účasti těchto zemí a nejen jejich podněcování k účasti.

Pozměňovací návrh 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že podíl nově industrializovaných zemí na produkci emisí stále roste, je 
nezbytné stanovit jako cíl zajištění účasti těchto zemí a nejen jejich podněcování k účasti.

Pozměňovací návrh 45
Vittorio Prodi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat
k dosažení těchto snížení emisí.

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
80 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat
k dosažení těchto snížení emisí a veškeré 
použití fosilních paliv by mělo podléhat 
stejným pravidlům, aby bylo zaručeno, že 
minimalizace nákladů a úsilí se plně 
projeví v rámci celého systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
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o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat
k dosažení těchto snížení emisí.

o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Uznala také, že do roku 2050 by se 
celosvětové emise skleníkových plynů 
měly snížit o nejméně 50 % pod úroveň 
roku 1990 a že rozvinuté země by měly
i nadále hrát vedoucí úlohu tím, že se 
zaváží ke společnému snižování emisí 
o 60 % až 80 %. Všechna hospodářská 
odvětví by měla přispívat k dosažení těchto 
snížení emisí, včetně lodní a letecké 
dopravy. Letecká doprava přispívá svým 
začleněním do systému Společenství ke 
snížení o 20 % a 30 %. Dokud nebude 
lodní doprava začleněna do systému 
Společenství, k čemuž by mělo dojít 
nejpozději v roce 2015, měly by být emise
z lodní dopravy zařazeny do rozhodnutí
o úsilí členských států splnit závazky 
Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připojuje k pozměňovacímu návrhu 3 zpravodajky cíle 
průmyslových zemí stanovené v závěrech ze zasedání Evropské rady v březnu 2007. 

Pozměňovací návrh 47
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
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o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat
k dosažení těchto snížení emisí.

o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat
k dosažení těchto snížení emisí, včetně 
lodní a letecké dopravy. Letecká doprava 
přispívá svým začleněním do systému 
Společenství ke snížení o 20 % a 30 % 
(v případě, že ostatní rozvinuté země
a další významní producenti emisí 
skleníkových plynů přistoupí k budoucí 
mezinárodní dohodě). Dokud nebude 
lodní doprava začleněna do systému 
Společenství, k čemuž by mělo dojít 
nejpozději v roce 2015, měly by být emise
z lodní dopravy zařazeny do rozhodnutí
o úsilí členských států splnit závazky 
Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem přispět k dosažení těchto
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství

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

skleníkových plynů o nejméně 40 % pod 
úroveň roku 1990, přidělené povolenky na 
emise dotyčných zařízení by měly být 
odpovídajícím způsobem upraveny podle 
odvětví, která jsou zahrnutá do systému 
Společenství a podílejí se dvěma třetinami 
na úsilí o snížení emisí, přičemž ověřené 
emise pocházejí z roku 2005, což je rok, 
kdy bylo toto úsilí stanoveno.

Or. en

Odůvodnění

Ještě do nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším 
důsledkům klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická 
úroveň začíná již na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových 
plynů snížit o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení 
předvídatelným a nákladově efektivním způsobem, musí být cíl v oblasti snížení emisí pro rok 
2020 ambicióznější.

Pozměňovací návrh 49
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
30 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by 
měly být pod úrovní stropu, který 
odpovídá dvěma třetinám úsilí 
Společenství snížit emise o 30 % do roku 
2020. Komise by měla nejpozději do 30. 
června 2010 stanovit celkový limit pro rok 
2020 i rozdělení povolenek, s nimiž se 
bude obchodovat formou aukce, mezi 
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členské státy a také lineární faktor 
snižování s ohledem na ověřené úrovně 
emisí roku 2005.

Or. en

Odůvodnění

Scénář čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého 
je pravděpodobnost na udržení teplotního zvyšování do +2 °C 50%, předpokládá do roku 
2020 snížení domácích emisí průmyslových zemí o 25–40 % v porovnání s rokem 1990
a kromě toho i značný odklon od běžných postupů smluvních stran neuvedených v příloze I. 
Čím déle se budou snížení odkládat, tím budou nákladnější. Proto by si měla Evropská unie 
stanovit cíl snížit emise o 30 % jako výchozí bod pro opatření uvnitř Společenství.

Pozměňovací návrh 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Obvyklým referenčním rokem je rok 1990. Proto by přibližná míra snížení emisí CO2, která 
bude dosažena systémem EU pro obchodování s emisemi v roce 2020, měla být rovněž 
uvedena ve srovnání s rokem 1990. To je zvlášť důležité pro mezinárodní vyjednávání, kde 
musí EU ukázat, čeho dosáhla od roku 1990. Podíl 30 % uvedla Evropská komise na slyšení 
Evropského parlamentu dne 15. května 2008.
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Pozměňovací návrh 51
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 
byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005. Pokud jde o možné 
snížení emisí skleníkových plynů o 30 % 
pod úroveň roku 1990, počet přidělených 
povolenek na emise dotyčných zařízení by 
měl být stanoven do 30. června 2009.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že bude v roce 2009 dosaženo všeobecné dohody, splnění cíle snížit emise o 30 % 
bude nutné. Dne 30. června 2009 (2010 podle stávajícího návrhu) Komise určí, která
energeticky náročná odvětví nebo pododvětví budou pravděpodobně vystavena přesunu 
zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 52
Dorette Corbey

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem přispět k dosažení těchto 
dlouhodobých cílů je vhodné stanovit 
předvídatelný postup, na jehož základě by 

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

byly snižovány emise zařízení spadajících 
pod systém Společenství. Aby se 
hospodárněji docílilo závazku Společenství
snížit emise skleníkových plynů o nejméně 
20 % pod úroveň roku 1990, přidělené 
povolenky na emise dotyčných zařízení by
v roce 2020 měly být 21 % pod emisní 
úrovní roku 2005. Aby se zmírnil skok
z 20 % na 30 %, bylo by užitečné, kdyby 
systém EU pro obchodování s emisemi 
přistoupil k okamžitému snížení emisí
o 25 %.

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby byla posílena jistota
a předvídatelnost systému Společenství, 
měla by být určena ustanovení o zvýšení 
míry příspěvku systému Společenství
k dosažení celkového snížení o více než 
40 %, zejména s cílem dosáhnout toho, co 
je považováno z vědeckého hlediska za 
nezbytné k zamezení nebezpečných změn 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Ještě do nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším 
důsledkům klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická 
úroveň začíná již na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových 
plynů snížit o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení 
předvídatelným a nákladově efektivním způsobem, musí být cíl v oblasti snížení emisí pro rok 
2020 ambicióznější.

Pozměňovací návrh 55
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby byla posílena jistota
a předvídatelnost systému Společenství, 
měla by být určena ustanovení o zvýšení 
míry příspěvku systému Společenství

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

k dosažení celkového snížení o více než 
30 %, zejména s ohledem na cíl Evropské 
rady do roku 2020 snížit emise, který je 
považován z vědeckého hlediska za 
nezbytný k zamezení nebezpečných změn 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Scénář čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého 
je pravděpodobnost na udržení teplotního zvyšování do +2 °C 50%, předpokládá do roku 
2020 snížení domácích emisí průmyslových zemí o 25–40 % v porovnání s rokem 1990
a kromě toho i značný odklon od běžných postupů smluvních stran neuvedených v příloze I. 
Čím déle se budou snížení odkládat, tím budou nákladnější. Proto by si měla Evropská unie 
stanovit cíl snížit emise o 30 % jako výchozí bod pro opatření uvnitř Společenství.

Pozměňovací návrh 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby byla posílena jistota
a předvídatelnost systému Společenství, 
měla by být po uzavření mezinárodní 
dohody určena ustanovení o zvýšení míry 
příspěvku systému Společenství k dosažení 
celkového snížení o více než 20 %, 
zejména s ohledem na cíl Evropské rady do 
roku 2020 snížit emise o 30 %, který je 
považován z vědeckého hlediska za 
nezbytný k zamezení nebezpečných změn
klimatu, pokud se ostatní vyspělé země 
zaváží ke srovnatelnému snížení emisí
a pokud hospodářsky vyspělejší rozvojové 
země přispějí úměrně své odpovědnosti
a příslušným schopnostem. Musí být 
zajištěno spravedlivé rozdělení zátěže mezi 
systém Společenství a jiná hospodářská 
odvětví, založené na vědeckých důkazech.
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Or. en

Odůvodnění

Jakékoli další snížení emisí EU musí odpovídat srovnatelným opatřením zemí, kterým hrozí 
riziko přesouvání zdrojů emisí CO2. To odpovídá závěrům předsednictví ze zasedání 
Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2008. Požadavky na vědecky odůvodněné snižování 
emisí se mohou měnit v závislosti na zlepšování znalostí. Mělo by být zajištěno spravedlivé 
rozdělení zátěže mezi odvětví zahrnutá do systému obchodování s emisemi a odvětví, která do 
tohoto systému zahrnuta nejsou, založené na vědeckých důkazech.

Pozměňovací návrh 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby byla posílena jistota
a předvídatelnost systému Společenství, 
měla by být určena ustanovení o zvýšení 
míry příspěvku systému Společenství
k dosažení celkového snížení o více než 
20 %, zejména s ohledem na cíl Evropské 
rady do roku 2020 snížit emise o 30 %, 
který je považován z vědeckého hlediska 
za nezbytný k zamezení nebezpečných 
změn klimatu, pokud se ostatní vyspělé 
země zaváží ke srovnatelnému snížení 
emisí a pokud hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně své 
odpovědnosti a příslušným schopnostem.
Musí být zajištěno spravedlivé rozdělení 
zátěže mezi systém Společenství a jiná 
hospodářská odvětví, založené na 
vědeckých důkazech.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli další snížení emisí EU musí být odpovídat srovnatelným opatřením zemí, kterým 
hrozí riziko přesouvání zdrojů emisí CO2. To odpovídá závěrům předsednictví ze zasedání 
Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 2008. Požadavky na vědecky odůvodněné snižování 
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emisí se mohou měnit v závislosti na zlepšování znalostí. Mělo by být zajištěno spravedlivé 
rozdělení zátěže mezi odvětví zahrnutá do systému obchodování s emisemi a odvětví, která do 
tohoto systému zahrnuta nejsou, založené na vědeckých důkazech.

Pozměňovací návrh 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Aby byla posílena jistota
a předvídatelnost systému Společenství, 
měla by být určena ustanovení o zvýšení 
míry příspěvku systému Společenství
k dosažení celkového snížení o více než 
20 %, zejména s ohledem na cíl Evropské 
rady do roku 2020 snížit emise o 30 %, 
který je považován z vědeckého hlediska 
za nezbytný k zamezení nebezpečných 
změn klimatu. Po stanovení uvedeného 
snížení emisí o 30 % by mělo být 
analyzováno celosvětové snížení emisí
s ohledem na třetí země. Mělo by být 
zajištěno, aby zátěž byla na základě 
vědeckých důkazů spravedlivě rozdělena 
mezi systém Společenství a ostatní 
hospodářská odvětví.

Or. pl

Odůvodnění

Podle závěrů předsednictví Rady Evropské unie ze dne 8. a 9. března 2008 musí každé další 
snížení emisí v Evropské unii odpovídat srovnatelným opatřením ve třetích zemích s vysokým 
rizikem emisí CO2. Je možné, že se vědecky stanovená nutnost snížit emise změní v souladu
s vývojem nových poznatků. Mělo by být zajištěno, aby zátěž byla na základě vědeckých 
důkazů spravedlivě rozdělena mezi odvětví podléhající systému obchodování s emisemi 
Společenství a odvětví, která mu nepodléhají.
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Pozměňovací návrh 59
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Pouze část vědců podporuje neprokázanou tezi, že existuje úzká spojitost mezi emisemi 
skleníkových plynů způsobenými člověkem a změnami klimatu, které byly pozorovány. Existují 
závažné domněnky, že pozorované změny klimatu jsou vyvolávány přirozenými příčinami nebo 
jinými faktory.

Pozměňovací návrh 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nejnovější vědecké poznatky ukazují, 
že pro zamezení nebezpečným důsledkům 
působení lidstva na klimatický systém 
musí být koncentrace oxidu uhličitého 
snížena pod 350 ppm, což znamená 
snížení domácích emisí skleníkových 
plynů Společenství o 40 % do roku 2020
a o 60 % do roku 2030. O tento cíl
a závazek by se mělo usilovat v rámci 
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jednání o budoucí mezinárodní dohodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zatímco zkušenost získaná během 
prvního obchodovacího období ukazuje 
potenciál systému Společenství
a dokončení národních alokačních plánů 
pro druhé obchodovací období povede
k zásadnímu snížení emisí do roku 2012, 
zpráva potvrdila, že harmonizovanější 
systém pro obchodování je nezbytný, aby 
se lépe využily přednosti obchodování
s emisemi, aby se předešlo narušení 
vnitřního trhu a ulehčilo propojení systémů 
obchodování s emisemi. Dále by měla být 
zajištěna větší předvídatelnost a měla by 
být rozšířena oblast působnosti systému
o nová odvětví a plyny, aby byl posílen jak 
signál o ceně uhlíku, což je nutný impuls 
pro nezbytné investice, tak otevřeny nové 
možnosti snížení emisí, což povede ke 
zmenšení celkových nákladů na snižování 
emisí a k zvýšení účinnosti systému.

(7) Zatímco zkušenost získaná během 
prvního obchodovacího období ukazuje 
potenciál systému Společenství
a dokončení národních alokačních plánů 
pro druhé obchodovací období povede
k zásadnímu snížení emisí do roku 2012, 
zpráva potvrdila, že harmonizovanější 
systém pro obchodování je nezbytný, aby 
se lépe využily přednosti obchodování
s emisemi, aby se předešlo narušení 
vnitřního trhu a ulehčilo propojení systémů 
obchodování s emisemi.

Or. pl

Odůvodnění

Otázka klimatických vlivů nebyla dosud mezi vědci s konečnou platností vyjasněna, takže 
rozšíření povinného užívání systému na nová odvětví a plyny není odůvodněné.
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Pozměňovací návrh 62
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nikoli pouze rostoucí stromy, ale také 
dřevo a jeho deriváty jsou hlavním 
zdrojem zachytávání a uskladňování 
uhlíku. Nahrazováním energie z fosilních 
zdrojů užitkové dřevo kromě toho pomáhá
v boji proti skleníkovému efektu. Lze tedy 
konstatovat, že lesy jsou skutečnou 
přirozenou zásobárnou uhlíku, který se 
však uvolňuje do ovzduší, když jsou lesy 
káceny a spalovány; odtud plyne 
důležitost zavedení mechanismů ochrany 
lesních porostů s cílem zmírnit změnu 
klimatu.

Or. fr

Odůvodnění

Je vypočítáno, že změny ve využívání půdy (například odlesňování v tropických oblastech) 
mají na svědomí 20 % světových emisí skleníkových plynů. Na samotné odlesňování údajně 
připadají roční celosvětové emise skleníkových plynů ve výši 6 miliard tun ekvivalentu CO2. 
Jen v samotné Francii představuje uskladňování 15,6 milionů tun uhlíku a zachytává 10 % 
emisí skleníkových plynů. Náhrada se odhaduje na 14 mil. tun uhlíku. Bez lesních porostů
a dřeva by Francie vypouštěla dalších 108 mil. tun uhlíku, tj. přibližně o 20 % více.

Pozměňovací návrh 63
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Rovněž s ohledem na významný 
potenciál odvětví lesnictví pro zmírňování 
globálního oteplování by měly být 
poskytovány pobídky ke zlepšení a rozvoji 
tohoto odvětví, přičemž budou 
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respektovány ostatní účely lesa.

Or. fr

Odůvodnění

 Ve zprávě Mezivládního panelu ke změně klimatu (IPCC) z roku 2007 se uvádí, že
z dlouhodobého hlediska povedou strategie pro udržitelný rozvoj lesních porostů zaměřené 
na zachování nebo zvýšení skladování uhlíku v lesích při současné produkci dřeva, celulózy
a energie ze spalování dřeva k nejlepším výsledkům v oblasti zmírňování dopadu změny 
klimatu. To je rovněž cílem, o který usiluje Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 
15. listopadu 2007, v němž Komisi vyzývá, aby zahrnula některé činnosti lesnictví do systému 
obchodování s emisemi. 

Pozměňovací návrh 64
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Směrnice 2003/87/ES by měla být 
uvedena do souladu s ustanoveními 
Kjótského protokolu o činnostech 
spojených s využíváním půdy, změnami ve 
využití půdy a lesnictvím (LULUCF –
Land Use, Land Use Change, and 
Forestry).

Or. fr

Odůvodnění

Kjótský protokol přiděluje průmyslově vyspělým zemím uvedeným v příloze B kvantifikované 
cíle snížení emisí skleníkových plynů. Několik článků zmiňuje činnosti LULUCF (z anglického 
„Land Use, Land Use Change and Forestry“), jež jsou v podstatě zalesňování, obnova lesa, 
odlesňování, správa lesů, správa zemědělské půdy, správa pastvin a obnova vegetace.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 24/86 AM\732961CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 65
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Systém EU pro obchodování
s emisemi a projektový mechanismus 
Kjótského protokolu by měly být 
komplexně provázány zahrnutím činností 
LULUCF do rámce působnosti směrnice 
2003/87/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, vylučuje 
ze své oblasti působnosti činnosti spojené s lesnictvím a zemědělstvím. Lesní hospodářství
a řada organizací na ochranu životního prostředí se zasazují o začlenění činností LULUCF 
do systému EU pro obchodování s emisemi. Zdůrazňují především jejich rozhodující dopad na 
změnu klimatu. Odlesňování má ve skutečnosti na svědomí 20 % celosvětových emisí
skleníkových plynů. Zahrnutí těchto činností by bylo rovněž prostředkem k podpoře 
udržitelného rozvoje v průmyslově méně vyspělých zemích.

Pozměňovací návrh 66
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Komise by měla posoudit způsoby, 
jakými by činnosti LULUCF mohly být 
zahrnuty do působnosti směrnice 
2003/87/ES, v souvislosti s doporučeními 
formulovanými na konferenci na Bali
a dosaženým technickým pokrokem. Měla 
by předložit legislativní návrh v této věci 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději na konci roku 2008.

Or. fr
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Odůvodnění

Některé členské státy kritizují Komisi za nedostatečné odůvodnění svého rozhodnutí vyloučit 
činnosti v rámci LULUCF a vyjadřují znepokojení nad tímto rozhodnutím s ohledem na 
závěry Evropské rady ze dne 9. března 2007 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. listopadu 2007 týkající se konference ke klimatu konané na Bali, v němž naléhavě Komisi 
žádá, aby zvážila začlenění činností v rámci LULUCF do systému EU pro obchodování
s emisemi. Zahrnutí těchto činností v rozvojových zemích by představovalo nezanedbatelný 
zdroj financování, dostatečný pro zajištění ochrany biologické rozmanitosti a obnovy 
poškozených lesních porostů.

Pozměňovací návrh 67
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Systém Společenství by se měl rozšířit 
na další zařízení, u nichž je možno sledovat 
emise, podávat o nich zprávy a ověřovat je 
se stejným stupněm přesnosti, jako 
vyžadují stávající platné požadavky na 
monitorování, vykazování a ověřování.

(9) Systém Společenství by se měl rozšířit 
na další zařízení, u nichž je možno sledovat 
emise, podávat o nich zprávy a ověřovat je
za přiměřené správní náklady se stejným 
stupněm přesnosti, jako vyžadují stávající 
platné požadavky na monitorování, 
vykazování a ověřování.

Or. en

Odůvodnění

Formulace „by se měl rozšířit“ v tomto bodě odůvodnění je příliš obecná. Mělo by se 
rozšiřovat pouze v případě, že správní náklady zůstanou omezené.

Pozměňovací návrh 68
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9bis) Ačkoliv se emise skleníkových 
plynů ze silniční a lodní dopravy neustále 
zvyšují, je nutná podrobnější analýza, 
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včetně komplexní analýzy nákladů
a přínosů, aby Komise mohla rozhodnout, 
zda je obchodování s emisemi 
nejvhodnějším způsobem, jak snížit emise 
skleníkových plynů v těchto odvětvích. 
Komise též přezkoumá, který systém 
obchodování s emisemi je nejúčinnější pro 
uvedená odvětví: systém EU pro 
obchodování s emisemi nebo zvláštní 
systém (který může či nemusí být propojen 
se systémem EU pro obchodování
s emisemi). Emise pocházející ze silniční
a lodní dopravy proto v tomto návrhu 
zahrnuty nejsou. Komise předloží v roce 
2010 návrh, v němž uvede, zda mají být 
tato odvětví začleněna do systému EU pro 
obchodování s emisemi.

Or. nl

Odůvodnění

Komise musí prošetřit, zda je zahrnutí lodní a silniční dopravy do systému EU pro 
obchodování s emisemi účinné nebo zda je nejúčinnější vytvoření zvláštního systému pro 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 69
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 10 000 
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření
k snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 

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

měřeno na tunu vyloučenou ze systému, 
relativně největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož
v budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Povolit vyloučení malých zařízení je dobrá myšlenka, ovšem navržená prahová hodnota 
10 000 tun CO2 za rok by mohla být využita k tomu, aby lodní a letecká doprava nebyly 
zahrnuty do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Emise většiny jednotlivých 
letadel budou nižší. Nejlepším řešením je proto odkaz na stacionární zařízení. V letecké 
dopravě je za odpovědný subjekt považován provozovatel letadla, nikoliv letadlo. V lodní 
dopravě se diskutovalo o tom, že odpovědným subjektem by měla být loď, ovšem loď 
pravděpodobně vypustí méně než 10 000 tun CO2 za rok.

Pozměňovací návrh 70
Amalia Sartori

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 50 000
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření
k snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 
tunu vyloučenou ze systému, relativně 
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož
v budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
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přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Účast malých producentů emisí, kteří vypouštějí méně než 50 000 tun, není efektivní 
z hlediska nákladů, jelikož zátěž spojená s monitorováním a podáváním zpráv podle norem 
systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a správní náklady na povolování, 
ověřování třetí stranou a obchodování / účast na aukci přesahují peněžitou hodnotu přínosu 
pro životní prostředí, který plyne z jejich účasti. Zatímco 95 % emisí z odvětví spadajících do 
ETS bude zahrnuto, zůstane díky této hranici 50 000 tun asi 75 % zařízení ušetřeno od velké 
zátěže spojené s ETS (zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, 2007).

Pozměňovací návrh 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo sníženo správní zatížení menších producentů emisí. Pokud existují 
ekvivalentní opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, měla by být menším producentům 
emisí ponechána volba, zda se budou účastnit systému obchodování s emisemi. Přestože 
menší producenti emisí zodpovídají pouze za 2,5 % emisí, představují významnou část
zařízení zahrnutých do ETS. 

Pozměňovací návrh 72
Anne Ferreira

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS. 

Pozměňovací návrh 73
Linda McAvan

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 25 000
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření
k snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 
tunu vyloučenou ze systému, relativně 
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož
v budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů. Co se týče zařízení 
vyloučených ze systému Společenství, 
mělo by být množství povolenek, které 
mají být vydány od 1. ledna 2013, 
upraveno směrem dolů o odpovídající 
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částku.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšením hraniční úrovně emisí na 25 000 bude 6 300 (spíše než 4 200) malých zařízení 
ušetřeno správního zatížení systému, což ovšem představuje snížení celkových emisí pouze
o 2,4 %. Příslušná úprava směrem dolů k celkovému stropu je nicméně také žádoucí.

Pozměňovací návrh 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Posun k hraniční úrovni 25 000 tun CO2 za rok sníží celkový počet účastníků o 55 %, ovšem 
snížení zahrnutých emisí bude činit pouze 2,4 %.

Pozměňovací návrh 75
John Bowis, John Purvis

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadu vypracované Komisí potvrzuje, že povolování výjimky ze systému EU ETS 
zařízením s emisemi nižšími než 25 000 tun CO2 je stále efektivní z hlediska nákladů. Malí 
producenti emisí by se měli i nadále zavazovat ke snižování emisí, toho lze ovšem dosáhnout
i způsobem, který je méně zatíží. 
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Pozměňovací návrh 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posun k hraniční úrovni 25 000 tun CO2 za rok sníží celkový počet účastníků o 55 %, ovšem 
snížení zahrnutých emisí bude činit pouze 2,4 %.

Pozměňovací návrh 77
Dorette Corbey

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 
2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně
a předvídatelně k snížení emisí. Množství 
by se mělo snížit o lineární faktor
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek vydaných 
členskými státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech 
členských států na období 2008–2012, aby 
systém Společenství cestou co nejmenších 
nákladů přispěl k tomu, že se do roku 2020
dosáhne snížení emisí celkově o nejméně 
40 %. 

Or. en
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Odůvodnění

Ještě do nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším 
důsledkům klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická 
úroveň začíná již na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových 
plynů snížit o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení 
předvídatelným a nákladově efektivním způsobem, musí být cíl v oblasti snížení emisí pro rok 
2020 ambicióznější.

Pozměňovací návrh 79
Anders Wijkman

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Množství povolenek vydané v celém 
Společenství by se od poloviny období 
2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně
a předvídatelně k snížení emisí. Systém 
Společenství by měl cestou co nejmenších 
nákladů přispět k tomu, že Společenství 
dosáhne svého závazku do roku 2020 snížit
emise celkově o nejméně 30 %. Lineární 
faktor odpovídající tomuto snížení by měl 
být předložen Komisí v roce 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

2008–2012 mělo lineárně snižovat, aby se 
zajistilo, že systém obchodování s emisemi 
povede v průběhu času postupně
a předvídatelně k snížení emisí. Roční 
snížení povolenek by mělo být stanoveno
s ohledem na ověřené emise a mělo by 
odpovídat takové úrovni, aby systém 
Společenství cestou co nejmenších nákladů 
přispěl k tomu, že Společenství dosáhne 
svého závazku do roku 2020 snížit emise
celkově o nejméně 30 %.

Or. en

Odůvodnění

Scénář čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého 
je pravděpodobnost na udržení teplotního zvyšování do +2 °C 50%, předpokládá do roku 
2020 snížení domácích emisí průmyslových zemí o 25–40 % v porovnání s rokem 1990
a kromě toho i značný odklon od běžných postupů smluvních stran neuvedených v příloze I.
Čím déle se budou snížení odkládat, tím budou nákladnější. Proto by si měla Evropská unie 
stanovit cíl snížit emise o 30 % jako výchozí bod pro opatření uvnitř Společenství.

Pozměňovací návrh 81
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Společenství dosáhne svého závazku do 
roku 2020 snížit emise celkově o nejméně 
20 %.

Or. pl

Odůvodnění

Na základě hospodářské účinnosti vyjádřené v grafickém zobrazení není lineární snižování 
skleníkových plynů možné. Pouze směr tohoto trendu je znázorněn lineárně.

Pozměňovací návrh 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů 
povolenek. Přesná množství emisí budou 
vypočítána, jakmile členské státy na 
základě rozhodnutí Komise o národních 
alokačních plánech na období 2008–2012 
vydají povolenky, neboť přidělování 
povolenek určitým zařízením 
předpokládalo, že emise těchto zařízení 
budou doloženy a ověřeny. Po ukončení 
přidělování povolenek na období 2008–
2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 40 % pod úroveň roku 1990, 
přičemž odvětví, která jsou zahrnutá do 
systému Společenství, se podílejí dvěma 
třetinami na úsilí o snížení emisí
a ověřené emise pocházejí z roku 2005, 
což je rok, kdy bylo stanoveno toto úsilí,
a zahrnuje rovněž dopad rozšíření oblasti 
působnosti v období 2008–2012 vůči 
období 2005–2007 a hodnoty emisí pro 
odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
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2013 do systému Společenství. přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Ještě do nedávné doby se vědci shodovali na bezpečné zóně pro zamezení nejhorším 
důsledkům klimatických změn ve výši 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická 
úroveň začíná již na 350 ppm. Znamená to, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových 
plynů snížit o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení 
předvídatelným a nákladově efektivním způsobem, musí být cíl v oblasti snížení emisí pro rok 
2020 ambicióznější.

Pozměňovací návrh 83
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů 
povolenek. Přesná množství emisí budou 
vypočítána, jakmile členské státy na 
základě rozhodnutí Komise o národních 
alokačních plánech na období 2008–2012 
vydají povolenky, neboť přidělování 
povolenek určitým zařízením 
předpokládalo, že emise těchto zařízení 
budou doloženy a ověřeny. Po ukončení 
přidělování povolenek na období 2008–
2012 zveřejní Komise pro celé 

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

Or. en

Odůvodnění

Scénář čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého 
je pravděpodobnost na udržení teplotního zvyšování do +2 °C 50%, předpokládá do roku 
2020 snížení domácích emisí průmyslových zemí o 25–40 % v porovnání s rokem 1990
a kromě toho i značný odklon od běžných postupů smluvních stran neuvedených v příloze I.
Čím déle se budou snížení odkládat, tím budou nákladnější. Proto by si měla Evropská unie 
stanovit cíl snížit emise o 30 % jako výchozí bod pro opatření uvnitř Společenství.

Pozměňovací návrh 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005, což je víc než 30 % pod úrovní roku 
1990, a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
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ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005, což je přibližně 30 % pod úrovní 
roku 1990, a zahrnuje rovněž dopad 
rozšíření oblasti působnosti v období 
2008–2012 vůči období 2005–2007
a hodnoty emisí pro odvětví obchodování
s emisemi z roku 2005, jež byly použity 
pro vyhodnocení bulharského
a rumunského národního alokačního plánu 
na období 2008–2012, s výsledkem, že
v roce 2020 bude moci být přiděleno 
nejvýše 1720 milionů povolenek. Přesná 
množství emisí budou vypočítána, jakmile 
členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
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zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 86
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána, 
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 

(12) Tento příspěvek odpovídá snížení 
emisí v rámci systému Společenství v roce 
2020 o 21 % pod hodnoty vykázané v roce 
2005 a zahrnuje rovněž dopad rozšíření 
oblasti působnosti v období 2008–2012 
vůči období 2005–2007 a hodnoty emisí 
pro odvětví obchodování s emisemi z roku 
2005, jež byly použity pro vyhodnocení 
bulharského a rumunského národního 
alokačního plánu na období 2008–2012,
s výsledkem, že v roce 2020 bude moci být 
přiděleno nejvýše 1720 milionů povolenek. 
Přesná množství emisí budou vypočítána,
jakmile členské státy na základě rozhodnutí 
Komise o národních alokačních plánech na 
období 2008–2012 vydají povolenky, 
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neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství.

neboť přidělování povolenek určitým 
zařízením předpokládalo, že emise těchto 
zařízení budou doloženy a ověřeny. Po 
ukončení přidělování povolenek na období 
2008–2012 zveřejní Komise pro celé 
Společenství přidělené množství 
povolenek. Toto množství by mělo být 
přizpůsobeno s ohledem na zařízení, která 
spadají v období 2008–2012, resp. od roku 
2013 do systému Společenství nebo jsou
z něj vyloučena.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provést nejen úpravy směrem nahoru. Při vyloučení zařízení ze systému EU ETS je 
důležité snížit celkový počet povolenek, aby se tak zamezilo uvolnění stropu pro zbývající 
zařízení.

Pozměňovací návrh 87
Thomas Ulmer

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Bezplatné přidělování povolenek na 
základě referenčních hodnot a skutečné 
produkce je hospodářsky nejúčinnějším 
systémem, který může poskytnout pobídky 
pro nízkouhlíkové technologie a pro 
dosažení cíle v oblasti snížení emisí. Tím 
by se měly odstranit rovněž neočekávané 
zisky a noví účastníci a hospodářské 
systémy s nadprůměrně vysokým růstem 
by měli mít stejné podmínky hospodářské 
soutěže jako stávající zařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Pro vytvoření účinného systému obchodování s emisemi, který by byl efektivní z hlediska 
nákladů a skutečně pomohl splnit cíle v oblasti snížení emisí při minimálních nákladech, není 
aukce nejlepším řešením. Přidělování povolenek na základě referenčních hodnot a skutečné 
produkce je lepším systémem, který zajistí ekologickou účinnost s minimálními náklady, jak 
prokázala nedávná studie provedená společností ECOFYS pro Mezinárodní federaci 
průmyslových odběratelů energie (IFIEC).

Pozměňovací návrh 88
Amalia Sartori

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Vzhledem k tomu, že snížení emisí je 
zajištěno celkovým objemem povolenek
v systému, rovnají se hospodářské náklady
u bezplatného přidělování povolenek 
nákladům na snížení emisí, zatímco 
hospodářské náklady u obchodování
s povolenkami formou aukce se rovnají 
součtu nákladů na snížení emisí
a nákladů na zbývající emise. 
Obchodování s povolenkami formou 
aukce a bezplatné přidělování jsou sice 
stejně účinné, pokud jde o snížení emisí, 
ale obchodování formou aukce vede
k vyšším celkovým nákladům, a je tudíž 
méně účinné než bezplatné přidělování. 
Obchodování 
s povolenkami formou aukce je však 
účinnější u snižování emisí
v elektroenergetickém odvětví, neboť 
výroba energie bez CO2 – která nespadá 
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do působnosti této směrnice – bude 
výrazně výhodnější z hlediska nákladů ve 
srovnání se spalovacími zařízeními. 
Bezplatné přidělování by proto mělo být 
základním principem pro přidělování 
v průmyslu, neboť je stejně účinné a méně 
nákladné, a tudíž hospodářsky 
nejúčinnější. Obchodování formou aukce 
by však mělo být základním principem
u přidělování povolenek pro výrobu 
elektrické energie, které je v tomto odvětví 
účinnější. Obchodování s povolenkami 
formou aukce v odvětví výroby elektrické 
energie by mělo odstranit neočekávané 
zisky a noví účastníci a hospodářské 
systémy s nadprůměrně vysokým růstem 
by měli mít stejné podmínky hospodářské 
soutěže jako stávající zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Účinnost systému obchodování při snižování emisí závisí výhradně na počtu povolenek
v systému. Způsob, jakým jsou tyto povolenky nakonec přidělovány (při aukci či na základě 
referenčních hodnot), nemá žádný dopad na celkové množství povolenek, a tudíž neovlivňuje 
výsledek z hlediska životního prostředí, o který systém usiluje. Zásadním rozdílem mezi těmito 
dvěma způsoby přidělování povolenek jsou celkové náklady, které vznikají průmyslu.
V případě bezplatných povolenek se hospodářské náklady rovnají nákladům na snižování 
emisí. Při přidělování povolenek formou aukce se hospodářské náklady rovnají součtu 
nákladů na snížení emisí a nákladů na zbývající emise.

Pozměňovací návrh 89
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování. 
Obchodování prostřednictvím aukce by 
proto mělo být základním principem pro 
přidělování, neboť je nejjednodušším a dle 
všeobecného mínění hospodářsky 
nejúčinnějším systémem pro většinu 
odvětví spadajících do systému 
Společenství. Tím by se měly odstranit 
rovněž neočekávané zisky a noví účastníci
a hospodářské systémy s nadprůměrně 
vysokým růstem by měli mít stejné 
podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení. Dokud nebylo dosaženo 
žádné mezinárodní dohody, jež by 
vytvořila rovné podmínky pro odvětví 
spadající do systému Společenství, měla 
by Komise vyhodnotit odvětví, která se
v důsledku aukce potýkají s nepřiměřeně 
nevýhodnými podmínkami a která mohou 
být ze systému vyjmuta.

Or. en

Odůvodnění

Některá odvětví budou při obchodování formu aukce čelit nepřiměřeně nevýhodným 
podmínkám (například energeticky náročná odvětví). Těmto odvětvím by mohla být udělena 
výjimka.

Pozměňovací návrh 90
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 

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

na základě jejich relativního podílu na 
emisích roku 2005 v rámci systému 
Společenství. Třicet procent tohoto 
množství by mělo být rozděleno v zájmu 
solidarity a růstu ve Společenství ve 
prospěch zmíněných členských států
a mělo by být použito ke snížení emisí a 
k přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 
Při rozdělení těchto 30 % by se měl brát 
ohled na příjem na hlavu za rok 2005 a na 
výhledy růstu členských států, tzn. že 
členské státy s nízkým příjmem na hlavu
a dobrými výhledy růstu by měly obdržet 
více. Členské státy s průměrným příjmem 
na hlavu, který činí více než 120 % 
průměru Společenství, by měly při tomto 
rozdělení přispět svým dílem, s výjimkou 
případů, kdy přímé náklady na celkový 
balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7% HDP.

Or. pl

Odůvodnění

Země, které mají ve srovnání s bohatšími členskými státy EU nízký národní důchod, potřebují 
mnohem větší podporu než doplňkových 10 % emisních povolenek. Nejlepší podpora těchto 
zemí by byla, kdyby jim bylo povoleno rozvíjet se tak jako se v době, kdy ještě neexistovala 
žádná omezení emisí, rozvíjely nyní bohatší země.
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Pozměňovací návrh 91
Riitta Myller

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Všechny členské státy budou muset 
výrazně investovat, aby do roku 2020 
snížily intenzitu oxidů uhlíku svých 
hospodářství. Ty členské státy, jejichž 
příjem na hlavu je nadále významně pod 
průměrem Společenství a jejichž 
hospodářství dohánějí bohatší členské 
státy, budou muset vykonat ještě mnoho, 
aby zlepšily svoji energetickou účinnost. 
Co se týče cílů, jak odstranit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
Společenství a jak zajistit nejvyšší možnou 
míru hospodářské účinnosti při přechodu 
hospodářství EU k hospodářskému 
prostoru s nízkými emisemi CO2, není 
vhodné přistupovat k odvětvím 
hospodářství v rámci systému Společenství 
rozdílně podle v jednotlivých členských 
státech. Je proto nutné vyvinout jiné 
mechanismy k podpoře úsilí členských 
států s relativně nízkým příjmem na hlavu
a lepšími výhledy růstu. Devadesát procent 
celkového množství povolenek, s nimiž se 
bude obchodovat formou aukce, by mělo 
být rozděleno mezi členské státy na 
základě jejich relativního podílu na emisích
v letech 2005 až 2007. Deset procent 
tohoto množství by mělo být rozděleno
v zájmu solidarity a růstu ve Společenství 
ve prospěch zmíněných členských států
a mělo by být použito ke snížení emisí a 
k přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 
Při rozdělení těchto 10 % by se měl brát 
ohled na příjem na hlavu za rok 2005 a na 
výhledy růstu členských států, tzn. že 
členské státy s nízkým příjmem na hlavu
a dobrými výhledy růstu by měly obdržet 
více. Členské státy s průměrným příjmem 
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s průměrným příjmem na hlavu, který činí 
více než 120 % průměru Společenství, by 
měly při tomto rozdělení přispět svým 
dílem, s výjimkou případů, kdy přímé 
náklady na celkový balíček odhadnuté
v SEC(2008)85 přesáhnou 0,7 % HDP.

na hlavu, který činí více než 120 % 
průměru Společenství, by měly při tomto 
rozdělení přispět svým dílem, s výjimkou 
případů, kdy přímé náklady na celkový
balíček odhadnuté v SEC(2008)85 
přesáhnou 0,7 % HDP.

Or. fi

Odůvodnění

Rozdělení emisních povolenek by nemělo vycházet z údajů za jediný rok, nýbrž by mělo být 
vypočteno na základě průměrných hodnot za nejméně dva roky. Objem emisí v jednotlivých 
letech se může lišit i z přirozených příčin, a referenčním bodem by proto mělo být spíše delší 
období než pouhý jeden rok. Komise ve svém návrhu mimoto uvádí, že při srovnávání bude 
ochotna zohlednit i údaje o emisích za rok 2006, jakmile budou k dispozici. Je třeba si 
uvědomit, že pokud se jako základ pro výpočet použije víceleté období, celkový objem 
emisních povolenek Společenství se nezmění.

Pozměňovací návrh 92
Jens Holm

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Tato směrnice nebrání žádnému 
členskému státu v zachování nebo tvorbě 
dalších doplňujících a souběžných politik 
či opatření zabývajících se celkovým 
dopadem odvětví, která spadají do systému 
Společenství, na změnu klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nejistotě ohledně nejefektivnějších způsobů kontroly emisí skleníkových plynů je 
rozumné, aby členské státy měly možnost systém Společenství doplňovat, neboť se tak celá 
Unie může poučit z přístupů, jež se prokáží jako osvědčené postupy.
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Pozměňovací návrh 93
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 

(15) Je důležité, aby zpět do evropských 
hospodářství plynulo 80 % výnosů z aukcí 
povolenek, čímž by se minimalizoval 
celkový ekonomický dopad systému 
Společenství. Členským státům by mělo 
být povoleno využívat výnosů, aby 
odškodnily spotřebitele za vyšší ceny
a podniky za vyšší náklady tím, že 
například omezí narušující daně. 
Pozornost by se také mohla věnovat 
sociálním aspektům. Vzhledem
k značnému úsilí, kterého je třeba pro 
ochranu klimatu a přizpůsobení se 
nevyhnutelným dopadům změny klimatu, 
je vhodné použít 20 % výnosů z aukcí 
povolenek na opatření k zamezení 
odlesňování a k podpoře zalesňování
a obnovy lesa, přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu na území EU, zachytávání
a geologické uskladňování skleníkových 
plynů a k podpoře přizpůsobení se
v rozvojových zemích. Tento procentuální 
podíl je výrazně pod čistými výnosy, jež 
veřejné orgány očekávají z aukcí, a bere do 
úvahy potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.
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být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly výnosy účelově vázány, mělo by úsilí o splnění klimatických cílů negativní 
dopad na životní úroveň. Členské státy by totiž měly jen omezené možnosti, jak spotřebitelům 
kompenzovat zvýšení reálných cen uhlíku prostřednictvím daně z příjmu nebo nižšími daněmi 
právnických osob. Mělo by být tudíž vyčleněno pouze 20 % výnosů z aukcí povolenek, přičemž 
snížení odlesňování atd. a adaptační opatření jsou považována za nejdůležitější.

Pozměňovací návrh 94
Anne Laperrouze

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít 100 % výnosů
z aukcí povolenek k následujícím účelům: 
snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Výnosy
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procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení
o monitorování používání prostředků 
získaných z aukcí k daným účelům. Toto 
oznámení nezbavuje členské státy 
povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 
Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních. Touto směrnicí 
nejsou dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů týkajících se státních 
podpor, které mohou být uskutečněny
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. 

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby EU mohla více investovat do energetických technologií a technologií pro snížení 
emisí CO2, které jsou nezbytné jako příprava na snížení emisí, které má být dosaženo do roku 
2050. Využití 100 % výnosů na úrovni Společenství umožní účelně organizovat evropský 
výzkum zejména ve srovnání se Spojenými státy a Japonskem.

Pozměňovací návrh 95
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 %
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít výnosy z aukcí 
povolenek k následujícím účelům: snížení 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu, financování 
výzkumu a vývoje na poli snižování emisí
a přizpůsobení se, rozvoj obnovitelných 
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obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 pokrýt 20 % svých 
energetických potřeb obnovitelnými 
energiemi, splnění závazku Společenství 
do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost 
Společenství o 20 %, zejména výstavba 
„inteligentních sítí“, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Nejméně 
50 % výnosů by mělo být využito jako 
příspěvek pro nezbytné úsilí v oblasti 
klimatu v rozvojových zemích. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Dorette Corbey

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
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se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství
o 20 %, zachytávání a geologické 
uskladňování skleníkových plynů,
příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství
o 20 %, příspěvek ke Globálnímu fondu
pro energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Za 
účelem podpory inovace musí členské 
státy převést minimálně 50 % výnosů
z aukcí zpět do zúčastněných podniků pro 
potřeby investic do čistých technologií, 
včetně technologií zachytávání
a geologického uskladňování 
skleníkových plynů. Měla by být včleněna 
ustanovení o monitorování používání 
prostředků získaných z aukcí k daným 
účelům. Toto oznámení nezbavuje členské 
státy povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 
Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních. Touto směrnicí 
nejsou dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů týkajících se státních 
podpor, které mohou být uskutečněny
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

Or. nl
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Odůvodnění

Alespoň polovina výnosů z aukcí musí plynout zpět do zúčastněných podniků, pokud finanční 
prostředky investují do čistých technologií nebo technologií zahrnujících zachytávání
a uskladňování uhlíku. 

Pozměňovací návrh 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít výnosy z aukcí 
povolenek k následujícím účelům: snížení 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu, financování 
výzkumu a vývoje na poli snižování emisí
a přizpůsobení se, rozvoj obnovitelných 
energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 pokrýt 20 % svých 
energetických potřeb obnovitelnými 
energiemi, splnění závazku Společenství 
do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost 
Společenství o 20 %, zachytávání
a geologické uskladňování skleníkových 
plynů, příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Výnosy z aukcí povolenek by 
kromě toho měly být používány
k financování administrativních výdajů 
správy systému Společenství. Měla by být 
včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
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používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré výnosy z aukcí by měly být využity na boj proti změně klimatu.

Pozměňovací návrh 98
Jens Holm

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít výnosy z aukcí 
povolenek k následujícím účelům: snížení 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu, financování 
výzkumu a vývoje na poli snižování emisí
a přizpůsobení se, rozvoj obnovitelných 
energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 pokrýt 20 % svých 
energetických potřeb obnovitelnými 
energiemi, splnění závazku Společenství 
do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost 
Společenství o 20 %, zachytávání
a geologické uskladňování skleníkových 
plynů, příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
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přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy. 

zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Výnosy z aukcí povolenek by 
kromě toho měly být používány
k financování administrativních výdajů 
správy systému Společenství. Měla by být 
včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 99
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 %

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 50 % 
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výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob.
 Výnosy z aukcí povolenek by kromě toho 
měly být používány k financování 
administrativních výdajů správy systému 
Společenství. Měla by být včleněna 
ustanovení o monitorování používání 
prostředků získaných z aukcí k daným 
účelům. Toto oznámení nezbavuje členské 
státy povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 
Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních. Touto směrnicí 
nejsou dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů týkajících se státních 
podpor, které mohou být uskutečněny
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

výnosů z aukcí povolenek v období let 
2013 až 2020 k následujícím účelům: 
snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy. Využití výnosů z aukcí 
povolenek na zamezení odlesňování a jiné 
projekty a činnosti udržitelného lesního 
hospodářství musí doplňovat účinné tržní 
nástroje, které například umožňují 
provozovatelům zařízení využívat uhlíkové
kredity z lesů v rámci systému 
Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

20% podíl by se měl zvýšit na 50 % v zájmu podpory inovace v souvislosti s adaptací na 
změny klimatu. Tržní nástroje, jako uhlíkové kredity z lesů, jsou vedle toho nejúčinnějším 
prostředkem vytváření nezbytných pobídek a investic pro rozvojové země, aby omezily 
odlesňování a zapojily se do projektů a činností na podporu udržitelného zalesňování
a obnovy lesů.

Pozměňovací návrh 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít na úrovni 
Společenství minimálně 50 % výnosů
z aukcí povolenek k následujícím účelům: 
snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by měly být používány
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správy systému Společenství. Měla by být 
včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

k financování administrativních výdajů 
správy systému Společenství. Měla by být 
včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby EU mohla více investovat do energetických technologií a technologií pro snížení 
emisí CO2, které jsou nezbytné jako příprava na snížení, které má být dosaženo do roku 2050. 
Využití 50 % výnosů na úrovni Společenství umožní účelně organizovat evropský výzkum 
zejména ve srovnání se Spojenými státy a Japonskem.

Pozměňovací návrh 101
Anders Wijkman

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 50 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
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%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné výnosy z aukcí 
povolenek spojit na úrovni Společenství
k následujícím dvěma účelům: snížení 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné výnosy z aukcí 
povolenek spojit na úrovni Společenství
k následujícím dvěma účelům: 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
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dopadům změny klimatu, financování 
výzkumu a vývoje na poli snižování emisí
a přizpůsobení se, rozvoj obnovitelných 
energií s cílem splnit závazek Společenství 
do roku 2020 pokrýt 20 % svých 
energetických potřeb obnovitelnými 
energiemi, splnění závazku Společenství 
do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost 
Společenství o 20 %, zachytávání
a geologické uskladňování skleníkových 
plynů, příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii1, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

financování výzkumu a vývoje, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii2, opatření
k zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají
z aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy
z aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. pl

Odůvodnění

Bylo by rozumnější použít příjmy z aukcí emisních povolenek na zmírnění dopadů změny 
klimatu než bojovat proti hypotetickým příčinám změny klimatu, které dosud nebyly vědecky 

                                               
1 KOM(2006) 583 ze dne 6.10.2006.
2 KOM(2006) 583 ze dne 6.10.2006.
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plně potvrzeny. Příčiny změny klimatu nebyly dosud zcela prozkoumány a jsou 
pravděpodobně cyklického charakteru.

Pozměňovací návrh 103
Antonio De Blasio

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství
o 20 %, příspěvek ke Globálnímu fondu 
pro energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii1, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít 20 % výnosů
z aukcí povolenek k následujícím účelům: 
snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství
o 20 %, zachytávání a geologické 
uskladňování skleníkových plynů, 
příspěvek ke Globálnímu fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii1, opatření k zamezení odlesnění a 
k podpoře přizpůsobení se v rozvojových 
zemích, řešení sociálních otázek, jako je 
například možný nárůst cen energie
v domácnostech s nízkými a středními 
příjmy. Tento procentuální podíl je výrazně 
pod čistými výnosy, jež veřejné orgány 
očekávají z aukcí, a bere do úvahy 
potenciální ztráty příjmů z daní 
právnických osob. Výnosy z aukcí 
povolenek by kromě toho měly být 
používány především k financování
a podpoře investic zaměřených na snížení 
emisí a k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 

                                               
1 KOM(2006) 583 ze dne 6.10.2006.
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stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí
k daným účelům. Toto oznámení 
nezbavuje členské státy povinnosti 
stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy 
informovat o některých vnitrostátních 
opatřeních. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. hu

Pozměňovací návrh 104
Jens Holm

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Aby byla zajištěna náležitá 
rovnováha mezi činnostmi zaměřenými na 
boj proti změně klimatu a přizpůsobení se 
jejím dopadům, jež jsou uskutečňovány
v rámci EU, a činnostmi, které jsou v této 
oblasti prováděny ve třetích zemích, mělo 
by být 50 % výnosů z aukcí povolenek 
investováno v EU a zbývající část
v rozvojových zemích, aby byla 
zohledněna jejich větší ohrozitelnost 
změnou klimatu, omezenější zdroje, 
jejichž prostřednictvím na ni mohou 
reagovat, a historická odpovědnost 
průmyslových zemí za tento problém.

Or. en

Odůvodnění

Rozvojové země budou pravděpodobně neúměrně trpět následky změny klimatu, ačkoli
v minulosti ke vzniku tohoto problému přispěly jen malým dílem. Často jim chybí zdroje na 
financování opatření, jež by následky tohoto jevu zmírňovala. Z tohoto důvodu by bylo 
žádoucí, aby byly výnosy z aukcí rozděleny mezi rozvojové země a projekty na území Unie.
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Pozměňovací návrh 105
Jens Holm

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Měly by být vytvořeny mechanismy 
zajišťující efektivní sdílení informací
o projektech prováděných jednotlivými 
členskými státy, jejichž úlohou bude 
podpora spravedlivého rozdělování 
projektů ve třetích zemích, které by bylo 
efektivní z hlediska nákladů, i šíření 
osvědčených postupů souvisejících se 
všemi činnostmi uvedenými v bodu 
odůvodnění 15.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby projekty členských států, jejichž cílem je splnit povinnosti podle čl. 10 odst. 3, 
byly dobře koordinovány, a finanční prostředky tak směřovaly k nejpotřebnějším
a nejefektivnějším projektům a zabránilo se zdvojování.

Pozměňovací návrh 106
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k rozsahu a rychlosti 
odlesňování na celém světě je nezbytné 
umožnit provozovatelům zařízení, aby 
využívali kredity, které získají za zamezení 
odlesňování a za projekty a činnosti na 
podporu zalesňování a obnovy lesa
v rozvojových zemích, a zajistit, aby 
výnosy z aukcí v rámci systému 
Společenství byly využity na podporu 

Adlib Express Watermark



AM\732961CS.doc 65/86 PE409.565v01-00

CS

budování kapacit v rozvojových zemích,
a byla tak zajištěna důvěryhodnost jejich 
projektů a činností v oblasti lesního 
hospodářství na mezinárodních trzích
s emisemi CO2. EU by měla navíc usilovat
o zavedení mezinárodně uznávaného 
tržního systému, který by zajistil snížení 
odlesňování a zvýšení zalesňování
a obnovy lesa. Výnosy by členské státy 
měly převádět na základě principu 
„koalice ochotných“ do fondu EU nebo 
mezinárodního fondu na podporu 
budování kapacit.

Or. en

Odůvodnění

Tržní nástroje jsou nejúčinnějším prostředkem pro vytváření nezbytných pobídek a investic 
pro rozvojové země, aby omezily odlesňování a zapojily se do projektů a činností na podporu 
udržitelné obnovy lesa a zalesňování. Výnosy z aukcí emisních povolenek by měly být 
využívány na podporu budování kapacit, které poskytnou základ důvěryhodnému zamezení 
odlesňování založenému na tržním principu a projektům a činnostem na podporu zalesňování
a obnovy lesa v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 107
Anders Wijkman

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k rozsahu a rychlosti 
odlesňování na celém světě je nezbytné, 
aby výnosy z aukcí v rámci systému
Společenství byly využity na snížení 
odlesňování a zvýšení udržitelného 
zalesňování a obnovy lesa. EU by měla 
navíc usilovat o zavedení mezinárodně 
uznávaného tržního systému, který by 
zajistil snížení odlesňování a zvýšení 
zalesňování a obnovy lesa. Výnosy by 
členské státy měly převádět do fondu EU 
nebo mezinárodního fondu, aby mohly být 
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za tímto i jiným účelem efektivně 
vynakládány na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Energie je základní lidskou 
potřebou, avšak pro stále více občanů EU 
je hrazení účtů za energii nad jejich 
možnosti, takže se dostávají do stavu 
označovaného jako energetická chudoba. 
Nejvíce zasaženi jsou zranitelní zákazníci, 
mezi něž patří starší a postižené osoby
a domácnosti s nízkými příjmy. Členské 
státy by proto měly vytvořit vnitrostátní 
akční plány pro boj s energetickou 
chudobou a zajistit nezbytné dodávky 
energie pro zranitelné zákazníky. Část 
výnosů z aukcí by měla být vynaložena na 
opatření ke zmírnění energetické 
chudoby.

Or. en

Odůvodnění

Výnosy z aukcí by měly být využity k boji proti energetické chudobě.
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Pozměňovací návrh 109
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Jelikož výnosy z aukcí určené na boj 
proti odlesňování, na zalesňování
a obnovu lesa nebudou stačit k tomu, aby 
zastavily celosvětové odlesňování, mohou 
být zapotřebí další opatření.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, abychom byli realističtí a nepředstírali, že výše uvedené problémy můžeme vyřešit 
pomocí 20 % výnosů z aukcí.

Pozměňovací návrh 110
Thomas Ulmer

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 
2013 pro odvětví energetiky stát 
pravidlem, a to při zohledňování 
schopnosti tohoto odvětví přesouvat 
zvýšené náklady na CO2. Pro zachytávání
a uskladňování uhlíku by měly být 
povolenky přidělovány bezplatně, neboť 
pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 

(16) Obchodování s emisemi je nástroj, 
který by měl pomoci splnit cíle snížení 
emisí CO2 s minimálními náklady. 
Bezplatné přidělování povolenek na 
základě referenčních hodnot a skutečné 
produkce vytváří pobídky nezbytné pro 
zlepšení účinnosti. Náklady, které
v důsledku systému Společenství vznikají 
zúčastněným zařízením a nepřímo
i zákazníkům, tak mohou být omezeny na 
finance potřebné pro snížení emisí CO2
v souladu se stanovenými cíli. Emise CO2, 
které jsou dosud povoleny v souladu
s limity, neznamenají následně náklady 
pro Společenství. Náklady vzniknou teprve 
tehdy, až se na emise bude vztahovat 
budoucí, přísnější cíl v oblasti snížení 
emisí. Toto omezení nijak neohrožuje cíle 
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zamezit narušení hospodářské soutěže. politiky v oblasti změny klimatu. Dosažení 
cíle snížení emisí CO2 lze zajistit 
správným stanovením referenčních 
hodnot. Možnost úpravy referenčních 
hodnot směrem dolů v následujících 
letech zajistí, že cíl, kterým je celkové 
snížení emisí, bude skutečně splněn. Proto 
by se mělo bezplatné přidělování 
povolenek na základě referenčních 
hodnot a skutečné produkce od roku 2013 
stát pravidlem pro všechna odvětví a celé 
období.

Or. en

Odůvodnění

Pro vytvoření účinného systému obchodování s emisemi, který by byl efektivní z hlediska 
nákladů a skutečně pomohl splnit cíle v oblasti snížení emisí při minimálních nákladech, není 
aukce nejlepším řešením. Přidělování povolenek na základě referenčních hodnot a skutečné 
produkce je lepším systémem, který zajistí ekologickou účinnost s minimálními náklady, jak 
prokázala nedávná studie provedená společností ECOFYS pro Mezinárodní federaci 
průmyslových odběratelů energie (IFIEC).

Pozměňovací návrh 111
Johannes Blokland

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
měly být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2.
Výrobci elektřiny by měli dostávat 
bezplatné povolenky na teplo či chlazení
získané vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou podle směrnice 2004/8/ES, pokud 
je toto teplo nebo chlazení dodáváno 
zařízením v odvětvích, v nichž hrozí 
nebezpečí přesouvání zdrojů emisí CO2.
Přidělování povolenek výrobcům tepla 
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kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

nebo chlazení by mělo být stejné jako 
přidělování povolenek v odvětvích, která 
využívají teplo nebo chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Rovný přístup ke všem zařízením, která vyrábějí teplo nebo chlazení. Systém zachytávání
a uskladňování CO2 potřebuje krátkodobé povzbuzení, tudíž žádné vyloučení z bezplatného 
přidělování.

Pozměňovací návrh 112
Caroline Lucas

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
měly být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro všechna odvětví stát pravidlem, ve 
spojení s povinností nákupu povolenek při 
dovozu, a to při zohledňování mimo jiné
schopnosti těchto odvětví přesouvat 
zvýšené náklady na CO2 v případě, že se 
souhrnná budoucí mezinárodní dohoda 
zpozdí.

Or. en
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Odůvodnění

Cena CO2 by měla být plně zahrnuta ve výrobcích, aby směřovala trh ke spotřebě šetrnější ke 
klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje fungování tržního mechanismu, zatímco 
plné využívání aukcí by ušetřilo značnou část byrokracie a nejúčinněji odměnilo ty, kteří 
dosahují nejlepších výsledků. Přesouvání zdrojů emisí CO2 a nekalá hospodářská soutěž vůči 
evropské výrobě ze strany zemí, které nepřijaly závazky v rámci souhrnné mezinárodní 
dohody o změně klimatu, by měly být neutralizovány povinností nákupu povolenek při dovozu.

Pozměňovací návrh 113
Jens Holm

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto 
odvětví přesouvat zvýšené náklady na 
CO2. Pro zachytávání a uskladňování 
uhlíku by měly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
stát pravidlem. Pro zachytávání
a uskladňování uhlíku by neměly být 
povolenky přidělovány bezplatně, neboť 
pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.

Or. en

Odůvodnění

Plné obchodování s povolenkami formou aukce by se mělo okamžitě stát obecným pravidlem. 
Tento krok je nezbytný, mají-li mít společnosti odpovídající pobídky k omezení nákladů
v souvislosti se životním prostředím, jež vznikají v důsledku jejich činnosti. A pokud nebudou 
povolenky poskytovány zdarma jiným odvětvím, není třeba zavádět zvláštní režim pro vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu, který by sám o sobě vytvořil nerovné podmínky ve srovnání
s dálkovým vytápěním a samočinně vyrobenou energií.
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Pozměňovací návrh 114
Anne Laperrouze

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
neměly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.

Or. en

Odůvodnění

Výroba tepla nesmí být ošetřena „mimochodem“, v rámci týchž ustanovení, která se týkají 
výroby elektřiny. To vede k rozporům a narušuje hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 115
Lena Ek

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
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pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
neměly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. Na 
výrobu tepla vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí a na teplo 
dodávané do účinného dálkového 
vytápění, jestliže splňuje podmínky podle 
Pokynů ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí, by měly být vydávány 
bezplatné povolenky, aby byl zajištěn 
rovný přístup k ostatním výrobcům tepla, 
na něž se nevztahuje systém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Trh s teplem se vyznačuje konkurencí a na jeho největší část, tvořenou individuálními kotli na 
fosilní paliva, se nevztahuje systém obchodování s emisemi. Zařízení dálkového vytápění 
proto nejsou schopna přenést náklady na zákazníky, ačkoli jsou uhlíkově nejúčinnější volbou. 
Aby se zabránilo zvýšení emisí v neobchodované části trhu s teplem, mělo by být se zařízeními 
zacházeno stejným způsobem jako s průmyslem na trzích, na nichž hrozí riziko přesouvání 
zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 116
Adam Gierek

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2.
Jestliže výrobci elektřiny získávají teplo 
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měly být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

nebo chlazení vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES, dostávají bezplatné povolenky 
na teplo nebo chlazení získané vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže
v důsledku zvýšených nákladů na CO2.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba zajistit srovnatelnou úroveň pravidel pro výrobu tepla v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi a mimo tento systém. Teplo vyrobené v zařízeních na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny s výkonem nad 20 MW konkuruje teplu vyrobenému v zařízeních
s výkonem pod 20 MW, neboť ta nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi.
S cílem zamezit diskriminaci se k teplu získanému vysoce účinnou kombinovanou výrobou 
musí přistupovat stejně jako k teplu získanému ze zdrojů, kterým jsou přidělovány bezplatné 
povolenky nebo jiné prostředky mimo systém pro obchodování s emisemi. Bezplatné 
přidělování povolenek na teplo vyrobené v zařízeních na vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny proto musí být do roku 2020 povinné v celém systému obchodování
s povolenkami.

Pozměňovací návrh 117
Dan Jørgensen

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku z emisí 
fosilních paliv by neměly být povolenky 
přidělovány bezplatně, neboť pobídka pro 
toto opatření spočívá v povolenkách, které
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uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

s ohledem na uskladněné emise nemusí být 
vráceny. Opatření, která stanovují 
podrobnosti získávání kreditů za 
zachytávání a uskladňování emisí z paliv, 
která jsou neutrální z hlediska CO2, je 
třeba provádět harmonizovaně. Výrobci 
elektřiny by mohli dostávat bezplatné 
povolenky na teplo získané vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES v případě, že na takové teplo 
vyrobené v zařízeních jiných odvětví by
byly přiděleny bezplatné povolenky,
s cílem zamezit narušení hospodářské 
soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Kombinované spalování biomasy nebo bioodpadu v tepelných elektrárnách je z hlediska 
nákladů účinným řešením pro zvýšení podílu obnovitelné energie v Evropě. Je nezbytné 
zajistit, aby kombinované spalování zůstalo atraktivním řešením spolu se zachytáváním
a uskladňováním uhlíku. Za účelem zajištění investic do zachytávání a uskladňování uhlíku je 
proto navrhováno, aby bylo možné získat kredity za ukládání emisí skleníkových plynů z paliv, 
která jsou neutrální z hlediska CO2 a v podstatě odstraňují emise skleníkových plynů
z atmosféry.

Pozměňovací návrh 118
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
měly být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na omezení
CO2. Jestliže výrobci elektřiny získávají 
teplo nebo chlazení vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES, měli by tito výrobci elektřiny 
dostávat na toto teplo nebo chlazení 
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Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

bezplatné povolenky s cílem zamezit 
narušení hospodářské soutěže v důsledku 
vyšších nákladů na omezení CO2.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh 119
Anders Wijkman

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto 
odvětví přesouvat zvýšené náklady na 
CO2. Pro zachytávání a uskladňování 
uhlíku by měly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
stát pravidlem pro odvětví energetiky
a jiná odvětví, která mohou přesouvat 
zvýšené náklady na CO2, jako např. 
letecká doprava a rafinerie minerálních 
olejů. Pro zachytávání a uskladňování 
uhlíku by neměly být povolenky 
přidělovány bezplatně, neboť pobídka pro 
toto opatření spočívá v povolenkách, které
s ohledem na uskladněné emise nemusí být 
vráceny. Výrobci elektřiny by mohli 
dostávat bezplatné povolenky na teplo 
získané vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou podle směrnice 2004/8/ES
v případě, že na takové teplo vyrobené
v zařízeních jiných odvětví by byly 
přiděleny bezplatné povolenky, s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Jerzy Buzek

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly 
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly 
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. Na 
teplo získané vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES jsou poskytovány bezplatné 
povolenky v případě, že na takové teplo 
vyráběné v zařízeních jiných odvětví jsou 
přidělovány bezplatné povolenky, s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

Or. pl

Odůvodnění

Bezplatné povolenky na výrobu tepla by měly být poskytovány všem výrobcům, kteří vyrábějí 
elektřinu v zařízeních pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a nikoliv 
pouze výrobcům elektřiny ve smyslu článku 1.

Pozměňovací návrh 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování (16) Proto by se mělo plné obchodování
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s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
měly být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2.
Neměly by být přidělovány bezplatné 
povolenky zařízením pro zachytávání, 
přepravním potrubím nebo úložištím CO2 
emitovaného v důsledku jejich činností, 
neboť pobídka pro zachytávání
a uskladňování CO2 spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise, jež by jinak byly 
emitovány, není třeba vracet. Výrobci 
elektřiny by mohli dostávat bezplatné 
povolenky na teplo získané vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES v případě, že na takové teplo 
vyrobené v zařízeních jiných odvětví by
byly přiděleny bezplatné povolenky,
s cílem zamezit narušení hospodářské 
soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že nebudou přidělovány bezplatné povolenky na emise 
vzniklé v souvislosti s činnostmi zachytávání, dopravy a uskladňování, ale že uložený CO2 
bude zohledňován při monitorování a nebude podnětem k vrácení odpovídajícího množství 
povolenek. Toto objasnění je zapotřebí jako pobídka pro zachytávání a uskladňování.

Pozměňovací návrh 122
Péter Olajos

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
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být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

neměly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. Na 
výrobu tepla vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou podle směrnice 
2004/8/ES a na teplo dodávané do 
účinného dálkového vytápění, jestliže 
splňuje podmínky podle Pokynů ke státní 
podpoře na ochranu životního prostředí, 
by měly být vydávány bezplatné 
povolenky, aby byl zajištěn rovný přístup
k ostatním výrobcům tepla, na něž se 
nevztahuje systém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Trh s teplem se vyznačuje konkurencí a na jeho největší část, tvořenou individuálními kotli na 
fosilní paliva, se nevztahuje systém obchodování s emisemi. Aby se zabránilo zvýšení emisí
v neobchodované části trhu s teplem, mělo by být se zařízeními zacházeno stejným způsobem 
jako s průmyslem na trzích, na nichž hrozí riziko přesouvání zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 123
Christian Ehler

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
neměly být povolenky – s výjimkou 
alespoň 12 demonstračních zařízení –
přidělovány bezplatně, neboť pobídka pro 
toto opatření spočívá v povolenkách, které
s ohledem na uskladněné emise nemusí být 
vráceny. Výrobci elektřiny by mohli 
dostávat bezplatné povolenky pro výrobce 
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kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

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

Or. de

Odůvodnění

Pobídky, které navrhla Komise, nepostačují k tomu, aby bylo včas zřízeno alespoň 
12 demonstračních zařízení.

Pozměňovací návrh 124
Norbert Glante

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
neměly být povolenky – s výjimkou 
alespoň 12 demonstračních zařízení –
přidělovány bezplatně, neboť pobídka pro 
toto opatření spočívá v povolenkách, které
s ohledem na uskladněné emise nemusí být 
vráceny. Výrobci elektřiny by mohli 
dostávat bezplatné povolenky pro výrobce 
tepla, pokud budou tito používat vysoce 
účinnou kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

Or. de
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Odůvodnění

Je důležité otestovat všechna technologická východiska, která slouží k zachytávání CO2,
i všechny možné varianty uskladňování. Proto je zapotřebí alespoň 12 demonstračních 
zařízení.

Pozměňovací návrh 125
Linda McAvan

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by 
neměly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky na teplo získané
vysoce účinnou kombinovanou výrobou
podle směrnice 2004/8/ES v případě, že na 
takové teplo vyrobené v zařízeních jiných 
odvětví by byly přiděleny bezplatné 
povolenky, s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže. Jestliže je elektřina 
vyráběna vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou v jiných zařízeních, než jsou 
výrobci elektřiny, měla by podrobná 
metodika pro výpočet bezplatných 
povolenek na teplo spojené s těmito 
dodávkami elektřiny plně zohledňovat 
veškeré úspory uhlíku dosažené použitím 
vysoce účinné kombinované výroby tepla
a elektřiny.

Or. en
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Odůvodnění

Pravidla o referenčním srovnávání (benchmarking) by měla zajistit, že se zohlední veškeré 
úspory uhlíku dosažené díky použití vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a že 
tato vysoce účinná kombinovaná výroba není nahrazována kotli s nízkou účinností.

Pozměňovací návrh 126
Urszula Krupa

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování
s povolenkami formou aukce od roku 
2013 pro odvětví energetiky stát 
pravidlem, a to při zohledňování 
schopnosti tohoto odvětví přesouvat 
zvýšené náklady na CO2. Pro zachytávání
a uskladňování uhlíku by měly být 
povolenky přidělovány bezplatně, neboť 
pobídka pro toto opatření spočívá
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(16) Pro zachytávání a uskladňování uhlíku 
by neměly být povolenky přidělovány 
bezplatně, neboť pobídka pro toto opatření 
spočívá v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny. 
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky na teplo získané
vysoce účinnou kombinovanou výrobou
podle směrnice 2004/8/ES v případě, že na 
takové teplo vyráběné v zařízeních jiných 
odvětví jsou přidělovány bezplatné 
povolenky, s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže.

Or. pl

Odůvodnění

Pokud se aukce emisních povolenek rozšíří na celé energetické odvětví, zvýší se rychle cena 
elektřiny získávané z fosilních zdrojů. V zemích, jejichž energetické odvětví je založeno na 
fosilních zdrojích energie (jako např. Polsko) nebudou možná občané a hospodářství schopni 
unést dopady takového zvýšení cen.
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Pozměňovací návrh 127
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Hlavní dlouhodobá pobídka pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku a nové 
obnovitelné technologie spočívá v tom, že 
nebudou muset být vraceny povolenky na 
emise CO2 z výroby energie, které jsou 
trvale uskladněny nebo ušetřeny. Navíc, 
aby se urychlilo zavádění prvních 
komerčních zařízení, měly by být využity 
výnosy z aukcí a vyhrazeny povolenky
z rezervy pro nové účastníky na trhu, aby 
prvním takovým zařízením v EU nebo 
jakékoli třetí zemi, která ratifikovala 
budoucí mezinárodní dohodu o změně 
klimatu, mohla být vyplacena zaručená 
odměna za tuny uskladněného nebo 
ušetřeného CO2, pokud pro danou 
technologii existuje dohoda o sdílení práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na pozměňovací návrh č. 4, předložený zpravodajkou, jsou nové obnovitelné 
technologie, které dosud nebyly komerčně testovány, začleněny do zvláštního finančního 
mechanismu. 180 GW nové energie vyrobené větrnými elektrárnami do konce roku 2020 by 
ušetřilo takové množství emisí, které odpovídá 70 % cílového 21% snížení v rámci evropského 
systému obchodování s emisemi. Pokud se podpoří nové rozsáhlé inovace v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, bude reálně možné dát prvotní impuls novým technologiím, 
které významným způsobem přispějí k dosažení cílů na úrovni EU i v celosvětovém měřítku. 
(Změny pozměňovacího návrhu č. 4 podaného zpravodajkou zdůrazněny.)
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Pozměňovací návrh 128
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Nejdůležitější dlouhodobou 
pobídkou pro zachytávání a uskladňování 
CO2 je nedostatek emisních povolenek, 
takže CO2 je definitivně uskladněn. Mimo 
to by měly být výnosy z aukcí použity na 
rozvoj dvanácti nových demonstračních 
zařízení. Provozovatelům, kteří nově 
vstoupí do systému, by měly být přiděleny 
dodatečné povolenky z rezerv. Tato 
demonstrační zařízení by měla být 
vybrána v rámci veřejné soutěže 
organizované Komisí na úrovni EU. 
Mechanismus podpory EU by měl být 
přístupný i pro třetí země, které ratifikují 
budoucí mezinárodní dohodu o změně 
klimatu.

Or. pl

Odůvodnění

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Pozměňovací návrh 129
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Bez ohledu na to, zda je teplo 
dodávané pro použití v průmyslu, pro 
dálkové vytápění nebo jiným 
spotřebitelům vyráběno spolu s elektřinou, 
mělo by obdržet bezplatné povolenky ve 
stejném poměru, jako je tomu u povolenek 
přidělovaných v průmyslových odvětvích. 
Bez ohledu na to, zda je teplo dodávané 
pro dálkové vytápění, jež splňuje kritéria 
odpovídající kritériím podle Pokynů 
Společenství ke státní podpoře na ochranu 
životního prostředí, vyráběno spolu
s elektřinou, mělo by obdržet 100 % 
bezplatných povolenek, aby byl zajištěn 
rovný přístup k ostatním výrobcům tepla, 
na něž se nevztahuje systém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Výroba tepla nesmí být ošetřena „mimochodem“, v rámci týchž ustanovení, která se týkají 
výroby elektřiny. To vede k rozporům a narušuje hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 130
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Hlavní dlouhodobá pobídka pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku 
spočívá v tom, že nebudou muset být 
vraceny povolenky na CO2, který je trvale 
uskladněný. Navíc, aby se urychlilo 
zavádění demonstračních zařízení, měly 
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by být využity výnosy z aukcí a zvláštní 
povolenky z rezervy pro nové účastníky na 
trhu by měly být přiděleny takovým 12 
zařízením v EU, jež se prosadila
v celoevropské veřejné soutěži 
organizované Komisí. Přístup
k mechanismu podpory EU by měl být 
rovněž otevřen pro jakoukoliv třetí zemi, 
která ratifikovala budoucí mezinárodní 
dohodu o změně klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismus podpory založený na evropském systému obchodování s emisemi může 
poskytnout finance na tyto nově vznikající technologické potřeby. Financování je omezeno 
časově, i co se týká objemu a absolutního počtu projektů. Rovněž je nutno upřesnit, že 
finanční prostředky by měly být přidělovány na základě veřejné soutěže a vyváženy tak, aby 
podpořily všechny tři technologie zachycování a uskladňování uhlíku. Za účelem zajištění 
podpory ze strany politiků i veřejnosti by neměl být přístup k mechanismu podpory pro třetí 
stranu a/nebo třetí zemi zahrnut automaticky v 12 demonstračních zařízeních, ale mělo by pro 
něj existovat další financování z EU.

Pozměňovací návrh 131
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Alespoň 12 demonstračním 
zařízením, která jsou vybavena 
technologiemi pro zachytávání
a uskladňování CO2 (technologie CCS), 
by měly být bezplatně přiděleny povolenky 
ve výši 125 % očekávaného objemu jejich 
produkce. Přidělování by mělo začít 
nejdříve od roku 2013 dva roky před 
plánovaným začátkem výroby.

Or. de
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Odůvodnění

Včasným bezplatným přidělením povolenek by měla vzniknout včasná investiční pobídka.
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