
AM\734873CS.doc PE409.657v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0013(COD)

15. 7. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
472 – 580

Návrh zprávy
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Návrh směrnice – pozměňující akt
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.657v01-00 2/85 AM\734873CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\734873CS.doc 3/85 PE409.657v01-00

CS

Pozměňovací návrh 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 

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

přímé emise pro zařízení zařazená jen do 
systému Společenství až od roku 2013, 
nesmí v roce 2013 překročit celkový 
ověřený roční průměr přímých emisí
těchto zařízení v období 2005–2007.

V odvětvích a pododvětvích, která jsou 
určena jako riziková, pokud jde o 
přesouvání zdrojů emisí CO2 jako nepřímý 
důsledek přenášení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny, jsou zařízením v souladu s 
odstavci 8 a 9 a článkem 10b přiděleny 
nejen povolenky pro přímé emise, ale i 
povolenky pro nepřímé emise. 
Pro odvětví a pododvětví, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 8 a 9 a 
článku 10b, se v každém následujícím 
roce celkový počet povolenek přidělených 
těmto zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.
Celkové množství povolenek přidělených 
na přenesení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny odvětvím a pododvětvím, v nichž 
hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2 a jimž 
jsou v souladu s odstavci 8 a 9 a článkem 
10b přiděleny povolenky pro nepřímé 
emise, vychází z průměrné roční ověřené 
spotřeby elektřiny v těchto zařízeních v 
období 2005–2007.

Or. en

Odůvodnění

Limity pro povolenky pro přímé emise by neměly omezovat opatření na ochranu odvětví a 
pododvětví, kterým hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2 jako nepřímý důsledek přenášení 
nákladů na CO2 do cen elektřiny. Redukční faktor uvedený v tomto odstavci by se měl 
uplatňovat jen v odvětvích, u nichž se nepředpokládá riziko přesouvání zdrojů emisí CO2.
Nezbytné je určit systém, na jehož základě se stanoví kritéria pro bezplatné přidělování 
povolenek pro přenášení nákladů na CO2 do cen elektřiny, kterou využívají energeticky 
náročná odvětví, jimž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 474
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Aniž je dotčen odstavec 8, maximální 
množství povolenek, které je základem pro 
výpočet povolenek pro zařízení zařazená 
jen do systému Společenství až od roku 
2013, nesmí v roce 2013 překročit celkové 
ověřené emise těchto zařízení v období 
2005–2007. V každém následujícím roce 
se celkový počet povolenek přidělených 
těmto zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 10a odst. 8.

Pozměňovací návrh 475
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Aniž je dotčen odstavec 8, maximální 
množství povolenek, které je základem pro 
výpočet povolenek pro zařízení zařazená 
jen do systému Společenství až od roku 
2013, nesmí v roce 2013 překročit celkové 
ověřené emise těchto zařízení v období 
2005–2007. V každém následujícím roce 
se celkový počet povolenek přidělených 
těmto zařízením upraví o lineární faktor 
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v článku 9. uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 vzniká tehdy, jestliže výrobci z EU a výrobci mimo EU 
nepodléhají stejným omezením. Pokud neexistuje příslušná mezinárodní dohoda, mělo by být 
energeticky náročným odvětvím, jež jsou vystavena riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
bezplatně přiděleno nezbytné množství povolenek, jež by zabránilo jakémukoli přesouvání 
emisí do zemí, které u místní produkce podobná omezení emisí CO2 neuplatňují.

Pozměňovací návrh 476
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Celkové množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, je v roce 
2013 rovno celkovým průměrným 
ověřeným emisím těchto zařízení v období 
2005–2007. V každém následujícím roce 
se celkový počet povolenek přidělených 
těmto zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje pro vypočítávání množství povolenek, jež jsou bezplatně přidělovány 
jednotlivým zařízením, systém postupování zdola nahoru: stanoví se kritérium, zjistí se, jakým 
způsobem se projeví jeho uplatňování v zařízeních, a upraví se, pokud dojde k překročení 
celkového limitu. Z hlediska urychlení tohoto postupu a větší předvídatelnosti pro všechna 
odvětví je lepší systém postupování shora dolů. Komise by nejdříve měla rozdělit celkový limit 
mezi odvětví podle ověřených emisí a pak stanovit kritéria pro jednotlivá odvětví, která určí, 
kolik povolenek bude přiděleno jednotlivým zařízením daného odvětví. 
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Pozměňovací návrh 477
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená do systému Společenství 
až od roku 2013, nesmí v roce 2013 
překročit celkové ověřené emise těchto 
zařízení v období 2005–2007.

Or. pl

Odůvodnění

V národních hospodářstvích, která jsou založena na fosilních palivech, povedou navržená 
ustanovení, zejména nedostatek bezplatných povolenek pro výrobce elektřiny a lineární 
snižování jejich přidělování, k výraznému zvýšení ceny elektrické energie, což bude mít za 
následek značný růst nákladů v rámci celého národního hospodářství a přesun těchto nákladů 
na občany.

Pozměňovací návrh 478
Antonio De Blasio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 

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

Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 
těchto zařízení v období od roku 2010. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. hu

Pozměňovací návrh 479
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech nejsou historické údaje o emisích v období 2005–2007 k dispozici a pro 
všechna zařízení zařazená do systému Společenství od roku 2013 neexistuje povinnost 
takovéto údaje uchovávat. Členské státy budou moci poskytovat ověřené údaje počínaje 
rokem 2008.
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Pozměňovací návrh 480
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech nejsou historické údaje o emisích v období 2005–2007 k dispozici a pro 
všechna zařízení zařazená do systému Společenství od roku 2013 neexistuje povinnost 
takovéto údaje uchovávat. Členské státy budou moci poskytovat ověřené údaje počínaje 
rokem 2008.

Pozměňovací návrh 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí v roce 
2013 překročit celkové ověřené emise 

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

těchto zařízení v období 2005–2007. V 
každém následujícím roce se celkový počet 
povolenek přidělených těmto zařízením 
upraví o lineární faktor uvedený v článku 
9, aby odpovídal množství stanovenému 
podle odstavců 1 až 3, aniž by se změnilo 
celkové množství povolenek podle článku 
9.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 482
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V souladu s pravidly o bezplatném 
přidělování stanovenými v tomto článku 
se celkové množství povolenek určených v 
odstavcích 4 a 5 rozdělí mezi odvětví podle 
jejich podílu na ověřených emisích v 
období 2005–2007. Každému zařízení 
určitého odvětví mohou být přiděleny 
povolenky z množství, které bylo 
vyčleněno pro toto odvětví v rámci 
opatření přijatých na základě odstavce 1.

Or. en
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Odůvodnění

Komise navrhuje pro vypočítávání množství povolenek, jež jsou bezplatně přidělovány 
jednotlivým zařízením, systém postupování zdola nahoru: stanoví se kritérium, zjistí se, jakým 
způsobem se projeví jeho uplatňování v zařízeních, a upraví se, pokud dojde k překročení 
celkového limitu. Z hlediska urychlení tohoto postupu a větší předvídatelnosti pro všechna 
odvětví je lepší systém postupování shora dolů. Komise by nejdříve měla rozdělit celkový limit 
mezi odvětví podle ověřených emisí a pak stanovit kritéria pro jednotlivá odvětví, která určí, 
kolik povolenek bude přiděleno jednotlivým zařízením daného odvětví.

Pozměňovací návrh 483
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pět procent je pro povolenky, jež jsou rezervovány pro nové účastníky trhu, velký podíl, který 
sníží množství povolenek, jež jsou přidělovány bezplatně.

Pozměňovací návrh 484
Chris Davies

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

Veškeré investice financované z této 
rezervy musí být podloženy nezávislým 
posouzením technické a finanční stránky 
návrhu, které jednoznačně prokáže, že 
výstupní hodnoty nového zařízení budou 
spojeny s minimálně o 70 % nižšími 
emisemi CO2, než je tomu v případě 
obdobného zařízení se stejnými 
výstupními hodnotami. Nezávislé 
posouzení technické stránky je u nových 
zařízení požadováno rovněž po jejich 
uvedení do provozu s cílem ověřit, zda toto 
nové zařízení produkuje minimálně o 50 
% méně emisí CO2 na jednotku 
výstupních hodnot než jiná zařízení EU. 
Pokud se v tomto nezávislém posouzení 
uskutečněném po uvedení zařízení do 
provozu dospěje k závěru, že tomu tak 
není, bude se případ posuzovat jako 
porušení pravidel a uplatní se na něj čl. 
16 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Bezplatné přidělování povolenek novým účastníkům trhu musí směřovat k zařízením 
vyznačujícím se nejnižšími emisemi CO2 na jednotku výstupních hodnot. Měřítko množství 
emisí CO2 na jednotku výstupních hodnot směřuje nové investice k nejúčinnějším výrobním 
zařízením při současném vypouštění nejnižšího množství emisí CO2.  Všechna nová zařízení 
budou muset před svým uvedením do provozu i poté prokázat, že tento požadavek splňují.

Pozměňovací návrh 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

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

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Odpadní plyny vznikající při výrobních procesech musí být použity bezprostředně po svém 
vzniku. Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektřiny přispívá k zachování 
zdrojů a snížení emisí CO2. Na elektrickou energii, která byla vyrobena za těchto zvláštních 
podmínek, by se neměl vztahovat systém obchodování formou aukce.

Pozměňovací návrh 486
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

V národních hospodářstvích, která jsou založena na fosilních palivech, povedou navržená 
ustanovení, zejména nedostatek bezplatných povolenek pro výrobce elektřiny a lineární 
snižování jejich přidělování, k výraznému zvýšení ceny elektrické energie, což bude mít za 
následek značný růst nákladů v rámci celého národního hospodářství a přesun těchto nákladů 
na občany.



PE409.657v01-00 14/85 AM\734873CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 30. června 2010 Komise zveřejní plně 
harmonizovaná pravidla Společenství 
týkající se přidělování rezervy pro nové 
účastníky trhu, která budou vytvořena a 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v čl. [23 odst.3].
Pro odvětví a pododvětví, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 8 a 9 
tohoto článku a článku 10b, se v každém
následujícím roce celkový počet povolenek 
přidělených těmto zařízením upraví o 
lineární faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí stanovit jasně definovaná pravidla Společenství týkající se přidělování rezervy 
pro nové účastníky trhu spolu s pravidly upravujícími bezplatné přidělování povolenek, jež 
budou uplatňována v souladu s pravidly pro již existující zařízení.

Pozměňovací návrh 488
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Povinnost výrobců elektrické energie získávat povolenky na emise CO2 v aukcích by vytvářela 
pro spotřebitele značné, avšak zbytečné náklady. Bezplatné přidělování povolenek na základě 
referenčních kritérií a aktuální produkce vytváří účinnější systém obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 489
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zavést postupné posilování systémů dražby v energetickém odvětví, jak je 
navrhováno pro jiná odvětví, počínaje 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 a konče 
plným využíváním dražeb v roce 2020. Hlavním důvodem je skutečnost, že energetický trh EU 
není plně sloučený. Stávající izolované trhy zabrání přenášení kapacity nezbytné 
k neutralizaci důsledků zavedení 100% využívání dražeb v odvětví výroby elektřiny. Postupné 
využívání dražeb umožní zlepšit energetickou účinnost a přizpůsobit výrobu elektřiny vyšším 
požadavkům stanoveným směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění.

Pozměňovací návrh 490
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 

vypouští se
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energie novými účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jde o výrobu elektrické energie 
novými účastníky, 25 % povolenek na 
emise se přidělí bezplatně. Přidělení 
povolenek je založeno na kritériích 
použitého paliva a nejlepší dostupné 
technologii.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by nebylo prováděno žádné bezplatné přidělování, mohlo by to značným způsobem 
zbrzdit investice a způsobit ztrátu cenného potenciálu snížení emisí CO2, který je spojen s 
vyšší energetickou účinností dosahovanou prostřednictvím nových elektráren. Pozměňovací 
návrh by vedl ke snížení zátěže provozovatelů a zachoval by motivaci k vyřazování starých 
zařízení.

Pozměňovací návrh 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu nebo ze zbytků 
z výrobního procesu pod podmínkou, že je 
určena pro vlastní spotřebu provozovatelů 
zařízení; v takových případech se 
povolenky přidělí podle stejných zásad, 
jaké se použijí na tuto průmyslovou 
činnost uvedenou v příloze I.
Pokud je však odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu všechny povolenky 
bezplatně podle stejných zásad, jaké se 
uplatní na toto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Elektřina a teplo vyrobené při výrobních procesech a elektřina vyrobená z průmyslových 
zbytků jsou řešením dodávek energie pro tyto průmyslové procesy, které je šetrné k životnímu 
prostředí. Emise CO2 z využívání odpadních plynů jsou neoddělitelně spojeny se zařízeními, 
která tyto plyny produkují, a musí proto být přiděleny těmto zařízením. To odpovídá bodu 92 
KOM (2003)830. Zjednodušuje rovněž stanovování kritérií, jejichž uplatňování snižuje 
využívání uhlíku, a tím i produkci odpadního plynu. Naproti tomu dražba by nepřípustně 
zatížila tato zařízení a odrazovala by od účinného využívání odpadních plynů.

Pozměňovací návrh 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů.
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Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity neprodleně po jejich výrobě. Pro 
zajištění účinné návratnosti musí být umožněna co nejvyšší flexibilita pro využívání těchto 
plynů. Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektřiny přispívá k zachování 
zdrojů a snížení emisí CO2. Elektřina vyrobená za těchto zvláštních podmínek by měla být 
z dražby vyjmuta.

Pozměňovací návrh 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektrické energie vyráběné z odpadních 
plynů, jež vznikají při průmyslových 
výrobních procesech.

V případě, že se odpadní plyn z výrobního 
procesu využije jako palivo, budou 
provozovateli zařízení, v němž odpadní 
plyn vzniká, přiděleny povolenky podle 
stejných principů přidělování, jaké platí 
pro dotyčné zařízení.

Or. pl
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Odůvodnění

Odpadní plyny vznikající při výrobních procesech musí být použity bezprostředně po svém 
vzniku. Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektřiny přispívá k zachování 
zdrojů a snížení emisí CO2. Na elektrickou energii, která byla vyrobena za těchto zvláštních 
podmínek, by se neměl vztahovat systém obchodování formou aukce.

Pozměňovací návrh 495
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny vyráběné v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu nebo ze zbytků 
z výrobního procesu; v takových 
případech se povolenky přidělí podle 
stejných zásad, jaké se použijí na tuto 
průmyslovou činnost uvedenou v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů ochrany životního prostředí i z důvodů ekonomických se v průmyslu investuje do 
kombinované výroby tepla a elektřiny a do zajištění dodávek energie z průmyslových zbytků 
přímo v místě jejich vzniku. Tato činnost byla dále prosazována jako řešení pro energetické 
trhy, u nichž ještě neproběhla liberalizace, a je podporována směrnicí o podpoře 
kombinované výroby tepla a elektřiny. Návrh předpokládá, že by se na veškerou elektřinu 
měly uplatnit stejné zásady pro přidělování. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro 
průmyslové výrobní procesy má uspokojit potřebu těchto výrobních procesů či přispět k 
řešením příznivým pro životní prostředí. Mělo by se k ní proto přistupovat jinak než k 
normální výrobě elektřiny a tepla.
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Pozměňovací návrh 496
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky, s výjimkou 
elektřiny určené pro vlastní spotřebu, jež 
se vyrábí vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou definovanou ve směrnici 
2004/8/ES, nebo elektřiny vyráběné 
z odpadních plynů vznikajících při 
výrobním procesu; v takovýchto případech 
se přidělení povolenek řídí stejnými 
prováděcími opatřeními uvedenými 
v odstavcích 7 a 8 tohoto článku, jaké se 
použijí na hlavní výrobní proces.

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech se v průmyslu investuje do vysoce účinné výroby elektřiny a tepla a do 
výroby z průmyslových zbytků v místě jejich vzniku. Stávající návrh předpokládá, že by se na 
veškerou elektřinu měly uplatnit stejné zásady pro přidělování, neboť se domnívá, že existuje 
jeden trh s elektřinou. To je mylná představa. Elektřina a teplo vyráběné při průmyslových 
výrobních procesech jsou určeny k uspokojení potřeby těchto procesů. Výroba průmyslové 
energie by měla mít přiděleny povolenky v souladu s pravidly, která se uplatní na toto odvětví, 
neboť jsou nezbytnou součástí tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 497
Horst Schnellhardt

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

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

Novým účastníkům nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování povolenek na 
výrobu elektrické energie, která není 
získávána kombinovanou výrobu tepla a
elektřiny za účelem samozásobování.

Or. de

Pozměňovací návrh 498
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Novým účastníkům nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování povolenek na 
výrobu elektrické energie, která není 
získávána kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny za účelem samozásobování.

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob výroby elektřiny, při 
kterém se z primární energie vyrábí současně elektřina a teplo. Tento způsob výroby energie 
mnohé členské státy záměrně podporují. S cílem nezatěžovat více tato zařízení a vytvořit 
pobídky pro vznik nových zařízení by se mělo plné obchodování s povolenkami formou aukce i 
nadále omezit na zařízení energetického hospodářství vyrábějící pouze elektřinu.

Pozměňovací návrh 499
Anne Laperrouze

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

Nejpozději k 30. červnu 2010 zveřejní 
Komise harmonizovaná pravidla pro 
přidělování povolenek novým účastníkům 
trhu a také pravidla spojená s optimalizací 
stávající struktury průmyslu – sdružování, 
ukončení činnosti, převody v rámci EU –, 
jež budou vypracována a přijata v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Předpisy pro přidělování povolenek novým účastníkům trhu, předpisy pro ukončení činnosti a 
předpisy o převodu zařízení, která byla uzavřena, do nových lokalit v rámci EU a ustanovení 
pro sdružování se musí stanovit na úrovni Společenství zároveň s předpisy pro bezplatné 
přidělování povolenek stávajícím zařízením.

Pozměňovací návrh 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Až 500 milionů povolenek z rezervy 
vyčleněné pro nové účastníky se přidělí na 
rozsáhlé komerční demonstrační projekty, 
které se zaměřují na zachycování a 
geologické skladování oxidu uhličitého na 
území EU nebo v rozvojových zemích a 
zemích s hospodářstvím v procesu 
transformace mimo EU, které ratifikují 
budoucí mezinárodní dohodu.
Povolenky se přidělí za nejvýhodnější ceny 
a vyváženě z hlediska geografického 
rozmístění v rámci EU projektům 
přispívajícím k rozvoji široké škály 
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technologií zachycování a skladování 
CO2, jež využívají různá geologická 
úložiště. Jejich přidělení závisí na 
ověřeném omezení emisí CO2 využitím 
geologického skladování.
Komise navrhne struktury a postupy pro 
výběr těchto projektů a přidělování 
povolenek. Usiluje přitom o zajištění toho, 
aby bylo v záležitosti uzavření smluv o 
realizaci 12 rozsáhlých komerčních 
demonstračních projektů dosaženo 
přesvědčivého pokroku ještě před 
zasedáním konference stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, které se 
má konat v Kodani v listopadu 2009.

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 22 dokumentu PR/727283)

Odůvodnění

EU se musí postavit do čela vývoje technologií v oblasti zachycování a skladování CO2, má-li 
přesvědčit Čínu a další velké země využívající uhlí, aby ratifikovaly mezinárodní dohodu, 
jejímž cílem je podstatnou měrou snížit emise CO2. Tento pozměňovací návrh staví na 
maximálních hodnotách emisí v EU, a umožňuje tak okamžitý, jistý a na evropských financích 
založený mechanismus, pomocí něhož budou moci první iniciátoři projektů na zachycování a 
skladování CO2 pokrýt náklady na výzkum a vývoj, které jsou v počáteční fázi u této 
technologie z komerčního hlediska neúnosné. Poskytne základ pro následné projednání 
podrobností s Radou.

Pozměňovací návrh 501
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. 60 milionů povolenek ročně a až 600 
milionů povolenek celkově se přidělí z 
rezervy vyčleněné pro nové účastníky na 
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rozsáhlá komerční demonstrační zařízení, 
která se zaměřují na zachycování a 
geologické skladování oxidu uhličitého na 
území EU nebo v rozvojových zemích a 
zemích s hospodářstvím v procesu 
transformace mimo EU, které ratifikují 
budoucí mezinárodní dohodu.
Povolenky se přidělí projektům, které se 
uskuteční na základě opatření navržených 
Komisí a které zajistí, aby byla vyvíjena 
široká škála technologií při 
nejvýhodnějších nákladech. Jejich 
přidělení závisí na skutečném 
geologickém skladování kysličníku 
uhličitého. Povolenky, jejichž přidělení 
není podmíněno těmito požadavky, 
zůstanou k dispozici v rezervě vyčleněné 
pro nové účastníky.
Komise se snaží zajistit, aby před 
zahájením konference stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, jež se bude 
konat v Kodani v listopadu 2009, byly 
uzavřeny smlouvy o realizaci 12 
rozsáhlých demonstračních zařízení.

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 22 dokumentu PR/727283)

Pozměňovací návrh 502
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Z rezervy Společenství pro nové 
účastníky trhu by mělo být přiděleno 60 
milionů povolenek – maximální množství 
je 600 milionů povolenek – nejméně 12 
demonstračním zařízením, která budou 
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zachycovat a skladovat oxid uhličitý pod 
zemí. Povolenky by měly být přidělovány 
projektům, které jsou realizovány na 
základě dohod, jež má Komise navrhnout, 
a jejichž náplní je vytváření široké palety 
technologií a možností skladování při 
nejnižších nákladech. Jejich přidělení 
musí záviset na skutečném množství 
geologicky uskladněného oxidu 
uhličitého.

Or. de

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 22 z PR/727283)

Odůvodnění

Cílem navržené změny je dát silnější podnět k tomu, aby rozhodnutí o vytvoření 
demonstračních zařízení bylo učiněno co nejdříve.

Pozměňovací návrh 503
Kathy Sinnott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. 60 milionů povolenek, jež jsou 
rezervovány pro nové účastníky trhu, 
zůstává v rezervě do 31. prosince 2015 a 
bude přiděleno prvním 12 zařízením, která 
začnou na komerčním základě 
udržitelným způsobem zachycovat a 
geologicky skladovat emise oxidu 
uhličitého před tímto datem, a to 
s využitím přepočtu jedna povolenka za 
každou trvale uskladněnou tunu do roku 
2016. Komise určí těchto 12 zařízení do 
1. ledna 2013. Tato nabídka se týká 
zařízení kdekoli na území EU nebo 
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ve třetích zemích, které ratifikují budoucí 
mezinárodní dohodu.

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 22 dokumentu PR/727283)

Odůvodnění

Zachycování CO2 je nutno rozvíjet udržitelným způsobem a Evropský parlament by měl 
udržitelnost v případě potřeby prosazovat.

Pozměňovací návrh 504
Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. 60 milionů povolenek, jež jsou 
rezervovány pro nové účastníky trhu, 
zůstává v rezervě do 31. prosince 2015 a 
bude přiděleno prvním 12 zařízením, která 
začnou na komerčním základě zachycovat 
a geologicky skladovat emise oxidu 
uhličitého před tímto datem, a to 
s využitím přepočtu jedna povolenka za 
každou trvale uskladněnou tunu CO2 do 
roku 2016. Komise určí těchto 12 zařízení 
do 1. ledna 2013.

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 22 dokumentu PR/727283)

Odůvodnění

Objasnění.
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Pozměňovací návrh 505
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitele vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2 , kterou budou muset platit spotřebitelé. V zájmu úspory až 
55 mld. EUR ročně pro spotřebitele v EU a v zájmu udržení cen energie o 20–30 EUR/MWh 
nižších, aniž by byla zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, by tento systém 
neměl být založen na dražbách. Bezplatné přidělování povolenek na základě srovnávacích 
kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně nákladově efektivní 
i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 506
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 

vypouští se
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3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Takovéto řešení obsahuje již kapitola pojednávající o přidělování povolenek na základě 
srovnávacích kritérií. 

Pozměňovací návrh 507
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přechodné bezplatné přidělování povolenek je umožněno jen v případě, že nedojde k uzavření 
mezinárodní dohody. Přidělovat by se tedy mělo na základě srovnávacích kritérií, aby se 
zaručily rovné podmínky pro všechny, a to zejména pokud jde o emise CO2 na jednotku 
výstupní hodnoty. Patří mezi ně spotřeba paliva, druh paliva a technologická výkonnost u 
technologií výkonných z hlediska emisí CO2. Přesná forma a způsob aktualizace srovnávacích 
kritérií jsou však podstatné až v pozdější fázi, až budou uzavřeny mezinárodní dohody.
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Pozměňovací návrh 508
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Pro zařízení uvedená v příloze 1 této 
směrnice jsou stanovena jednotná kritéria 
pro celé Společenství. Tato kritéria se 
stanovují a kontrolují v rámci 
harmonizovaného postupu. Na základě 
těchto kritérií obdrží zařízení bezplatné 
povolenky ve výši 100 %. Tyto bezplatné 
povolenky neobdrží zařízení, která 
nezískávají elektřinu kombinovanou 
výrobou tepla a elektřiny.

Or. de

Odůvodnění

Aby průmyslová výrobní zařízení obstála v mezinárodní konkurenci, musí neustále 
optimalizovat svou účinnost. Zátěž, kterou by obchodování s povolenkami omezené pouze na 
Evropu mohlo na základě mezinárodního konkurenčního tlaku způsobit, nemůže být 
prostřednictvím produktů převáděna dále. Byla by tak ohrožena jejich konkurenceschopnost, 
a následkem by bylo přemisťování výroby do zemí, které nejsou zatíženy právními předpisy 
týkajícími se ochrany klimatu.

Pozměňovací návrh 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Dokud nevstoupí v platnost 
mezinárodní dohoda a s výhradou článků
10b a 28, představuje počet bezplatně 
přidělených povolenek zařízením, na něž 
se nevztahuje odstavec 2, v roce 2013 a 
každý následující rok 100 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1, aniž se změní 
celkové množství povolenek podle článku 
9.

Or. en

Odůvodnění

Ve zpracovatelském průmyslu obecně panuje tvrdá mezinárodní konkurence. Dražba 
představuje pro tato odvětví i pro celé hospodářství EU obrovské riziko, přitom k plnění cílů 
této směrnice v oblasti životního prostředí nijak nepřispívá. Limity jsou nastaveny na 21 % a 
bude jich dosaženo ať už s dražbou nebo bez ní, a to postupným snižováním množství 
dostupných povolenek. Zpracovatelskému průmyslu by proto měly být povolenky přidělovány 
bezplatně na základě srovnávacích kritérií, dokud nevstoupí v platnost mezinárodní dohoda, 
která v celosvětovém měřítku zajistí rovné podmínky pro všechny účastníky. 

Pozměňovací návrh 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Dokud nevstoupí v platnost 
mezinárodní dohoda, představuje počet 
bezplatně přidělených povolenek 
zařízením, na něž se nevztahuje odstavec 
2, v roce 2013 a každý následující rok 
100 % množství určeného v souladu s 
opatřeními uvedenými v odstavci 1, aniž se 
změní celkové množství povolenek podle 
článku 9.
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Or. en

Odůvodnění

Zpracovatelskému průmyslu by mělo být bezplatně přiděleno 100 % emisních povolenek, a to 
na základě uplatňování metod srovnávacích kritérií, aby se zamezilo znevýhodněnému 
postavení tohoto odvětví v hospodářské soutěži ve srovnání s těmito odvětvími v zemích mimo 
EU, kde podobná opatření na omezení emisí nejsou uplatňována. Bezplatné přidělování v 
žádném ohledu nemění ani nesnižuje cíl na 21% snížení emisí stanovený pro odvětví, jež 
spadají pod systém obchodování s emisemi, protože počet emisních práv zůstává stejný jako v 
případě přidělování na základě dražby.

Pozměňovací návrh 511
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek v 
roce 2013 100 % množství určeného v 
souladu s odstavci 1 až 3.

Komise přezkoumá tento podíl v roce 2020 
a poté pravidelně každé čtyři roky. Tento 
přezkum zohlední zjištěné dopady na 
životní prostředí a dopady ekonomické. 
Komise přitom konzultuje se všemi 
příslušnými sociálními partnery. Veškerá 
opatření přijatá Komisí na základě tohoto 
přezkumu, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. [23 odst. 3].

Or. en
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Odůvodnění

Dražba se uplatní za předpokladu, že může dojít k přenesení nákladů. Na zařízení, u nichž 
existuje riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, by to mohlo mít podstatný vliv. Tento vliv je 
násoben různou schopností přenášení nákladů mezi výrobci elektřiny a zpracovatelským 
průmyslem. Dražby by se proto u zpracovatelského průmyslu zavádět neměly. Jedná se o 
objasnění nezbytnosti přidělovat povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při uplatnění 
srovnávacích kritérií.

Pozměňovací návrh 512
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1.

Or. pl

Odůvodnění

V národních hospodářstvích, která jsou založena na fosilních palivech, povedou navržená 
ustanovení, zejména nedostatek bezplatných povolenek pro výrobce elektřiny a lineární 
snižování jejich přidělování, k výraznému zvýšení ceny elektrické energie, což bude mít za 
následek značný růst nákladů v rámci celého národního hospodářství a přesun těchto nákladů 
na občany.
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Pozměňovací návrh 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
v roce 2013 100 % množství určeného 
v souladu s odstavci 1 až 3 tohoto článku
a bezplatné přidělení se poté každý rok 
sníží o stejné částky na 80 % v roce 2020.

Komise přehodnotí v roce 2020 tuto 
kvótu; další přehodnocení proběhnou 
každé 4 roky. Toto přehodnocení zahrnuje 
dopad na životní prostředí i hospodářství. 
Jsou konzultováni všichni příslušní 
sociální partneři. Toto opatření, jež má za 
účel změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle
čl. [23 odst. 3].

Or. pl

Odůvodnění

Obchodování je založeno na předpokladu, že náklady lze přesunout. To, co bylo výše uvedeno, 
může mít závažné důsledky pro zařízení, u nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2. Mimo to 
jsou tato zařízení zasažena tím, že výrobci elektřiny a výrobní odvětví mají různé možnosti pro 
přesun nákladů. Obchodování musí být proto do výrobního odvětví zavedeno velmi opatrně a 
musí vycházet z analýzy hospodářství. Objasnění skutečnosti, že je nutné provést rozlišení 
vycházející z přidělených povolenek, které byly stanoveny na základě použitých referenčních 
hodnot („benchmarks“).



PE409.657v01-00 34/85 AM\734873CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 514
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek v 
roce 2013 100 % množství určeného v 
souladu s odstavci 1 až 3 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k bezplatnému 
přidělování 80 % povolenek v roce 2020.

Komise přezkoumá tento podíl v roce 2020 
a poté pravidelně každé čtyři roky. Tento 
přezkum zohlední zjištěné dopady na 
životní prostředí a dopady ekonomické. 
Komise přitom konzultuje se všemi 
příslušnými sociálními partnery.Veškerá 
opatření přijatá Komisí na základě tohoto 
přezkumu, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. [23 odst. 3].

Or. en

Odůvodnění

Dražba se uplatní za předpokladu, že může dojít k přenesení nákladů. Na zařízení, u nichž 
existuje riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, by to mohlo mít podstatný vliv. Tento vliv je 
násoben různou schopností přenášení nákladů mezi výrobci elektřiny a zpracovatelským 
průmyslem. Dražby by se proto u zpracovatelského průmyslu měly zavádět velmi obezřetně a 
měl by se u nich provádět hospodářský přezkum. Jedná se o objasnění nezbytnosti přidělovat 
povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při uplatnění srovnávacích kritérií.
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Pozměňovací návrh 515
Irena Belohorská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek v 
roce 2013 100 % množství určeného v 
souladu s odstavci 1 až 3 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k bezplatnému
přidělování 80 % povolenek v roce 2020.

Komise přezkoumá tento podíl v roce 2020 
a poté pravidelně každé čtyři roky.Tento 
přezkum zohlední zjištěné dopady na 
životní prostředí a dopady 
ekonomické.Komise přitom konzultuje se 
všemi příslušnými sociálními 
partnery.Veškerá opatření přijatá Komisí 
na základě tohoto přezkumu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejím doplněním, se 
přijmou podle regulativního postupu 
s kontrolou uvedeného v čl. [23 odst. 3].

Or. en

Odůvodnění

Dražba se uplatní za předpokladu, že může dojít k přenesení nákladů. Na zařízení, u nichž 
existuje riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, by to mohlo mít podstatný vliv. Tento vliv je 
násoben různou schopností přenášení nákladů mezi výrobci elektřiny a zpracovatelským 
průmyslem. Dražby by se proto u zpracovatelského průmyslu měly zavádět velmi obezřetně a 
měl by se u nich provádět hospodářský přezkum. Jedná se o objasnění nezbytnosti přidělovat 
povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při uplatnění srovnávacích kritérií.
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Pozměňovací návrh 516
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Neustále se usiluje o zvýšení účinnosti výrobních zařízení, protože konkurenční tlak na 
mezinárodní úrovni sílí. Některé kroky pro snížení emisí CO2 již byly učiněny prostřednictvím 
samoregulačních opatření. Aby Evropa jako průmyslová oblast nebyla ohrožena, mělo by být 
zvoleno odůvodněné snížení množství bezplatně poskytovaných povolenek. Protože lineární 
faktor uvedený v článku 9 je již sám o sobě ambiciózním cílem pro snížení, existují i nadále 
podněty k dalšímu snížení emisí a také další možnosti nových investic.

Pozměňovací návrh 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 4 a 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80% množství 
určeného v souladu s opatřeními 
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uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení bezplatného 
přidělování v roce 2020.

uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení bezplatného 
přidělování v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Bezplatně přidělené povolenky se musí u kombinované výroby zachovat, aby se podpořila 
konkurenceschopnost dálkového vytápění.

Pozměňovací návrh 518
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80% množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o 5% .

Or. fr

Odůvodnění

U vydražených povolenek musí být stanoven méně progresivní postup, neboť současné tempo 
tohoto procesu může dotyčné podniky ohrozit. Při snížení o 5 % ročně mohou podniky 
efektivněji plánovat své investice do opatření určených na snížení emisí skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80% množství 
určeného v souladu s opatřeními 
uvedenými v odstavci 1 a bezplatné 
přidělení se poté každý rok sníží o stejné 
částky, což povede k ukončení bezplatného 
přidělování v roce 2020. Počínaje rokem 
2014 se množství povolenek bezplatně 
přidělených provozovatelům letecké 
dopravy v souladu s čl. 3d odst. 2 sníží o 
stejné částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá dohodě Rady a Parlamentu o začlenění letecké dopravy 
do systému obchodování s emisemi. V dohodě se uvádí, že množství povolenek určených k 
dražbě se může v rámci obecného přezkumu zvýšit. Autoři tohoto pozměňovacího návrhu 
vycházeli z této možnosti a vyjadřují podporu návrhu, který Evropská komise vyjádřila v 
obecném přezkumu.

Pozměňovací návrh 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavce 3 tohoto článku v roce 
2013 100 % množství určeného v souladu 
s opatřeními uvedenými v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Bezplatně přidělené povolenky se musí u kombinované výroby zachovat, aby se podpořila 
konkurenceschopnost dálkového vytápění.

Pozměňovací návrh 521
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Při důsledném dodržování pravidel pro přidělování povolenek uvedených v bodě 7 už nejsou 
tato ustanovení nutná.
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Pozměňovací návrh 522
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitele vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic menšího než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. V zájmu úspory až 
55 mld. EUR ročně pro spotřebitele v EU a v zájmu udržení cen energie o 20–30 EUR/MWh 
nižších, aniž by byla zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, by tento systém 
neměl být založen na dražbách. Bezplatné přidělování povolenek na základě srovnávacích 
kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně nákladově efektivní 
i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 523
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 

vypouští se
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až 100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

Or. fr

Odůvodnění

Koordinující pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve zpracovatelském průmyslu obecně panuje tvrdá mezinárodní konkurence.  Dražba 
představuje pro tato odvětví i pro celé hospodářství EU obrovské riziko, přitom k plnění cílů 
této směrnice v oblasti životního prostředí nijak nepřispívá. Limity jsou nastaveny na 21 % a 
bude jich dosaženo ať už s dražbou nebo bez ní, a to postupným snižováním množství 
dostupných povolenek. Zpracovatelskému průmyslu by proto měly být povolenky přidělovány 
bezplatně na základě srovnávacích kritérií, dokud nevstoupí v platnost mezinárodní dohoda, 
která v celosvětovém měřítku zajistí rovné podmínky pro všechny účastníky. 
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Pozměňovací návrh 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpracovatelskému průmyslu by mělo být bezplatně přiděleno 100 % emisních povolenek, a to 
na základě uplatňování metod srovnávacích kritérií, aby se zamezilo znevýhodněnému 
postavení tohoto odvětví v hospodářské soutěži ve srovnání s těmito odvětvími v zemích mimo 
EU, kde podobná opatření na omezení emisí nejsou uplatňována. Bezplatné přidělování v 
žádném ohledu nemění ani nesnižuje cíl na 21% snížení emisí stanovený pro odvětví, jež 
spadají pod systém obchodování s emisemi, protože počet emisních práv zůstává stejný jako v 
případě přidělování na základě dražby.

Pozměňovací návrh 526
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením v 
odvětvích, která jsou vystavena závažnému 
riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
přidělovány povolenky zdarma a jejich 
podíl může představovat až 80 % množství 
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odstavci 2 až 6. určeného v souladu s odstavci 2 až 6. 
Bezplatné přidělování povolenek je na 
úrovni zařízení založeno na kritériu 
vyjádřeném v tunách CO2 na jednotku 
výstupní hodnoty výrobku. Další rysy 
tohoto kritéria se řídí odstavcem 1.
Těm specifickým odvětvím nebo 
pododvětvím, u kterých se lze 
opodstatněně domnívat, že existuje riziko 
přesouvání zdrojů emisí CO2 , u kterých 
elektřina představuje vysoký podíl 
výrobních nákladů a je vyráběna účinně, 
může být přiděleno až 80 % povolenek 
bezplatně, aby se zohlednila spotřeba 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Přechodné bezplatné přidělování povolenek je umožněno jen v případě, že nedojde k uzavření 
mezinárodní dohody. Přidělovat by se tedy mělo na základě srovnávacích kritérií, aby se 
zaručily rovné podmínky pro všechny, a to zejména pokud jde o emise CO2 na jednotku 
výstupní hodnoty. Patří mezi ně spotřeba paliva, druh paliva a technologická výkonnost u 
technologií výkonných z hlediska emisí CO2. Přesná forma a způsob aktualizace srovnávacích 
kritérií jsou však podstatné až v pozdější fázi, až budou uzavřeny mezinárodní dohody.

Pozměňovací návrh 527
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
přesouvání zdrojů CO2 , přidělovány 
povolenky zdarma a jejich podíl může 
představovat až příslušných 100 % 
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odstavci 2 až 6. množství určeného v souladu s odstavci 2
až 6 do té doby, než bude uzavřena 
mezinárodní dohoda považovaná za 
vyhovující na základě kritérií podle čl. 28 
odst. 1 této směrnice. 

Or. fr

Odůvodnění

V textu směrnice by se mělo zdůraznit, že průmyslu a odvětvím, která jsou vystavena riziku 
přesouvání zdrojů emisí CO2 , se musí přidělovat povolenky bezplatně do té doby, dokud 
nebude dosaženo vyhovující mezinárodní dohody. Takové ustanovení je pro ochranu 
plánovaných investic v rámci EU nezbytné. 

Pozměňovací návrh 528
Antonio De Blasio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, jež 
produkují přímé a nepřímé emise v 
odvětvích, která jsou vystavena závažnému 
riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
přidělovány povolenky zdarma a jejich 
podíl může představovat až úroveň 
produkce stanovené na základě nejlepších 
dostupných technik (NDT) určených na 
úrovni Společenství.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením, která jsou vystavena závažnému 
riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
přidělovány všechny povolenky zdarma 
v množství určeném v souladu s odstavci 1 
až 3, aniž by se měnilo celkové množství 
povolenek podle článku 9.

Or. pl

Odůvodnění

Objem bezplatného přidělování závisí na nebezpečí přesouvání zdrojů emisí CO2 a nikoliv na 
konkrétním roce. Je-li zjištěno riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, jsou všechny povolenky 
stanovené na základě referenčních hodnot („benchmarks“) přiděleny bezplatně. Objasnění: 
podle referenčních hodnot musí přidělování povolenek odpovídat odvětvovým limitům v rámci 
systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 530
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením v odvětvích, která jsou vystavena 
závažnému riziku přesouvání zdrojů emisí 
CO2, přidělovány všechny povolenky 
určené v souladu s odstavci 1 až 3 zdarma, 
aniž by se změnilo celkové množství 
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odstavci 2 až 6. povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

O způsobilosti k bezplatným povolenkám nesmí rozhodovat určitý rok, ale riziko přesouvání 
zdrojů emisí CO2. Pokud je konstatováno, že riziko přesouvání zdrojů emisí existuje, všechny 
povolenky určené na základě těchto kritérií musí být přiděleny zdarma. Jedná se o objasnění, 
že přidělování povolenek na základě kritérií musí být v souladu s limity odvětví zařazených do 
systému obchodování s emisemi. 

Pozměňovací návrh 531
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením v odvětvích, která jsou vystavena 
závažnému riziku přesouvání zdrojů emisí 
CO2, přidělovány všechny povolenky 
určené v souladu s odstavci 1 až 3 zdarma, 
aniž by se změnilo celkové množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

O způsobilosti k bezplatným povolenkám nesmí rozhodovat určitý rok, ale riziko přesouvání 
zdrojů emisí CO2. Pokud je konstatováno, že riziko přesouvání zdrojů emisí existuje, všechny 
povolenky určené na základě těchto kritérií musí být přiděleny zdarma. Jedná se o objasnění, 
že přidělování povolenek na základě kritérií musí být v souladu s limity odvětví zařazených do 
systému obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 532
Irena Belohorská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. S výhradou článku 10b budou v roce 
2013 a v každém následujícím roce 
zařízením v odvětvích, která jsou vystavena 
závažnému riziku přesouvání zdrojů emisí 
CO2, přidělovány všechny povolenky 
určené v souladu s odstavci 1 až 3 zdarma, 
aniž by se změnilo celkové množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

O způsobilosti k bezplatným povolenkám nesmí rozhodovat určitý rok, ale riziko přesouvání 
zdrojů emisí CO2. Pokud je konstatováno, že riziko přesouvání zdrojů emisí existuje, všechny 
povolenky určené na základě těchto kritérií musí být přiděleny zdarma. Jedná se o objasnění, 
že přidělování povolenek na základě kritérií musí být v souladu s limity odvětví zařazených do 
systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 533
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením v 
odvětvích, která jsou vystavena závažnému 
riziku přesouvání zdrojů emisí CO2
spojenému s přemísťováním výroby 
vyznačující se vysokými emisemi do 
třetích zemí nebo do oblastí EU, na které 
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odstavci 2 až 6. se nevztahuje systém Společenství, 
přidělovány povolenky zdarma a jejich 
podíl může představovat až 100 % 
množství určeného v souladu s odstavci 2 
až 6.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna zajistí rovný přístup k systémům vytápění, který musí zamezit tomu, aby se mohly 
náklady vznikající v souvislosti s účastí na systému obchodování s emisemi v EU převádět v 
tržních podmínkách na konečné uživatele, ačkoli v odvětví převládají zařízení s kapacitou 
menší než 20 MW, které se systému obchodování s emisemi neúčastní. Tato úprava klade 
důraz na skutečnost, že může docházet k přesouvání zdrojů emisí CO2 ze systému, tedy na jev, 
kterému by ES mělo věnovat zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením 
v odvětvích nebo pododvětvích, která jsou 
vystavena závažnému riziku přesouvání 
zdrojů emisí CO2, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 
100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6 a článkem 10b.

Or. en

Odůvodnění

Značné riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 vzniká jak v důsledku začlenění do systému 
obchodování s emisemi pro přímé emise, tak – v některých případech – jako nepřímý důsledek 
přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny. Je zapotřebí, aby množství povolenek vydaných 
pro určitá odvětví s cílem zmírnit riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 pokrylo přímé i nepřímé 
důsledky.
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Pozměňovací návrh 535
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením 
v odvětvích nebo pododvětvích, která jsou 
vystavena závažnému riziku přesouvání 
zdrojů emisí CO2, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 
100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce budou zařízením v odvětvích, která 
jsou vystavena závažnému riziku 
přesouvání zdrojů emisí CO2, přidělovány 
povolenky zdarma a jejich podíl může 
představovat až 100 % množství určeného 
v souladu s odstavcem 1, neboť je to v 
zájmu zamezení veškerých takových 
přesouvání nezbytné.

Or. en
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Odůvodnění

Množství bezplatně přidělených povolenek by měly určovat pouze dva faktory:
(1) odkaz na harmonizované předpisy EU (např.„benchmark“), jak se uvádí v odstavci 1, 
(2) množství nezbytně nutné k tomu, aby se zabránilo přemísťování výroby či dovozu zboží ze 
zemí, jež podobná omezení na emise neuplatňují.

Pozměňovací návrh 537
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce budou zařízením v odvětvích, která 
jsou vystavena závažnému riziku 
přesouvání zdrojů emisí CO2, přidělovány 
povolenky zdarma a jejich podíl může 
představovat až 100 % množství určeného 
v souladu s odstavcem 1, neboť je to v 
zájmu zamezení veškerých takových 
přesouvání nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 vzniká tehdy, jestliže výrobci z EU a výrobci mimo EU 
nepodléhají stejným omezením. Pokud neexistuje příslušná mezinárodní dohoda, mělo by být 
energeticky náročným odvětvím, jež jsou vystavena riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
bezplatně přiděleno nezbytné množství povolenek, jež by zabránilo jakémukoli přesouvání 
emisí do zemí, které u místní produkce podobná omezení emisí CO2 neuplatňují.

Pozměňovací návrh 538
Dorette Corbey

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

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením v 
odvětvích, která jsou vystavena závažnému 
riziku přesouvání zdrojů emisí CO2, 
přidělovány povolenky zdarma a jejich 
podíl může představovat až 100 % 
množství určeného v souladu s odstavci 2 
až 6. Tento podíl zohlední míru, do jaké 
jsou jednotlivá zařízení dotčeného odvětví 
schopna snížit úrovně emisí použitím 
nejúčinnější techniky, a současně 
zohlední nevyhnutelnou spotřebu 
elektřiny ve výrobním procesu.

Or. en

Odůvodnění

Při rozhodování o podílu bezplatně přidělených povolenek v odvětvích by se mělo zohlednit 
použití nejlepší dostupné techniky, ale i nevyhnutelná spotřeba elektřiny.

Pozměňovací návrh 539
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 
100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6. To platí také pro 
srovnatelná zařízení nebo podniky, které 
nelze jednoznačně zařadit do jednoho 
odvětví.
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Or. de

Odůvodnění

Definice odvětví se nyní řídí podle velkých reprezentantů současného průmyslu. To opomíná 
jeden důležitý faktor. V EU jsou také podniky/smíšené koncerny, které pokrývají celou výrobní 
šíři, a proto je nelze jednoznačně přiřadit k jednomu odvětví. Následkem by bylo zařazení 
těchto podniků do odvětví s odvětvovými ukazateli, které však neodpovídají skutečné povaze 
podniku.

Pozměňovací návrh 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Čl. 10a odst. 9 je významnou součástí opatření proti přesouvání zdrojů emisí CO2, a měl by 
proto být přesunut do článku 10b.

Pozměňovací návrh 541
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Při důsledném dodržování pravidel pro přidělování povolenek uvedených v bodě 7 už nejsou 
tato ustanovení nutná. 

Pozměňovací návrh 542
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Dražby v rámci systému obchodování s emisemi znamenají pro všechny spotřebitele vysoké 
náklady, aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není 
nic jiného než nová daň z CO2 , kterou budou muset platit spotřebitelé. V zájmu úspory až 
55 mld. EUR ročně pro spotřebitele v EU a v zájmu udržení cen energie o 20–30 EUR/MWh 
nižších, aniž by byla zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, by tento systém 
neměl být založen na dražbách. Bezplatné přidělování povolenek na základě srovnávacích 
kritérií a současné produkce se může stát nástrojem, který bude současně nákladově efektivní 
i účinný z hlediska ochrany životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 543
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 30. září 2009 a poté každé 
tři roky určí Komise odvětví uvedená 
v odstavci 8.

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

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

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

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

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

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů, vyjádřenou 
jako podíl hrubé přidané hodnoty nebo, v 
případě, že tyto údaje nejsou na příslušné 
úrovni k dispozici, jako podíl celkových 
výrobních nákladů;

b) zjištěnou úroveň dovozu a vývozu v 
dotyčném odvětví či pododvětví.
Na základě tohoto posouzení bude pro 
odvětví, která mohou být vážně ohrožena, 
i pro odvětví na hranici tohoto ohrožení 
nezbytné vzít v úvahu důsledky dražby 
pro:
a) podíl dotčených odvětví či pododvětví 
na trhu;
b) výnosnost jako potenciální ukazatel 
dlouhodobých investic a/nebo rozhodnutí 
o přemístění.
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U odvětví a pododvětví, která budou na 
základě kvantitativního posouzení 
pokládána za odvětví vážným způsobem 
ohrožená přesouváním zdrojů emisí CO2, 
by se mělo provést posouzení kvalitativní, 
na jehož základě se určí, zda tato odvětví 
či pododvětví jsou skutečně vážně 
ohrožena, a rozhodne se, která opatření 
mají být přijata v souladu s čl. 10b. Toto 
posouzení by mělo zahrnovat:

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

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

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

b) hodnocení tržní struktury (stávající a 
plánované), příslušné geografické a 
produktové trhy, náklady na dopravu,
citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži, dlouhodobé i 
krátkodobé překážky obchodu a faktory 
ovlivňující rozhodnutí o přemístění 
(včetně diferenciace kvality výrobku či 
úrovně poskytovaných služeb producentů 
ve Společenství, norem pro výrobky, 
významu blízkosti trhu s výrobky a 
výrobními faktory a rizika spojeného s 
přemístěním);

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit jasný a transparentní postup, podle nějž 
bude posuzováno, která odvětví jsou ohrožena přesouváním zdrojů emisí CO2. Na jeho 
základě získá průmysl a další zúčastněné strany větší jistotu ohledně způsobu, jakým bude toto 
posuzování prováděno. Stanovená kritéria vycházejí z kritérií navržených v hlavních 
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akademických studiích, které byly provedeny s cílem posoudit riziko přesouvání zdrojů emisí 
CO2.

Pozměňovací návrh 544
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů, vyjádřenou 
jako podíl hrubé přidané hodnoty nebo, v 
případě, že tyto údaje nejsou na příslušné 
úrovni k dispozici, jako podíl celkových 
výrobních nákladů;
b) zjištěnou úroveň dovozu a vývozu v 
dotyčném odvětví či pododvětví;
c) podíl dotčených odvětví či pododvětví 
na trhu;
d) výnosnost jako potenciální ukazatel 
dlouhodobých investic a/nebo rozhodnutí 
o přemístění;
e) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
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cen výrobků v příslušném odvětví či 
pododvětví.
U odvětví a pododvětví, která budou na 
základě kvantitativního posouzení 
pokládána za odvětví vážným způsobem 
ohrožená přesouváním zdrojů emisí CO2, 
by se mělo provést posouzení kvalitativní, 
na jehož základě se určí, zda tato odvětví 
či pododvětví jsou skutečně vážně 
ohrožena, a rozhodne se, která opatření 
mají být přijata v souladu s čl. 10b. Tato 
opatření by měla zahrnovat:

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

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

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

b) hodnocení tržní struktury (stávající a 
plánované), příslušné geografické a 
produktové trhy, náklady na dopravu,
citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži, dlouhodobé i 
krátkodobé překážky obchodu a faktory 
ovlivňující rozhodnutí o přemístění 
(včetně diferenciace kvality výrobku či 
úrovně poskytovaných služeb producentů 
ve Společenství, norem pro výrobky, 
významu blízkosti trhu s výrobky a 
výrobními faktory a rizika spojeného s 
přemístěním);

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit jasná a transparentní kritéria, podle nichž 
bude posuzováno, která odvětví jsou ohrožena přesouváním zdrojů emisí CO2. Díky tomu 
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získá průmysl a další zúčastněné strany větší jistotu ohledně způsobu, jakým bude toto 
posuzování prováděno. Stanovená kritéria vycházejí z kritérií navržených v hlavních 
akademických studiích, které byly provedeny s cílem posoudit riziko přesouvání zdrojů emisí 
CO2.

Pozměňovací návrh 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Každoročně na základě nových informací 
o trhu má každé odvětví nezahrnuté do 
přílohy Ia možnost požádat Komisi, aby 
případ u daného odvětví, které má být 
považováno za odvětví v němž hrozí 
přemisťování zdrojů emisí CO2, znovu 
posoudila.

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
prostřednictvím cen produktů bez ztráty 
podílu na trhu nebo ziskovosti či 
investičních příležitostí ve 
prospěch stejného odvětví nebo pododvětví 
v zemích vně EU, které nepředpisují 
srovnatelná omezení týkající se emisí. 
Příslušnými kritérii jsou – mimo jiné:

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

a) míra, v jaké by aukce vedly 
k výraznému zvýšení výrobních nákladů 
v odvětvích s vysokým obsahem emisí CO2
na prodejní jednotku;
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b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

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

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

c) současná a navržená tržní struktura, 
příslušný geografický a produktový trh, 
citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži, mimo jiné 
s přihlédnutím k přepravním nákladům 
a nákladům na CO2;

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

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

da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

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

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

Or. en

Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se měla tato perioda prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování odvětví by měl být 30. červen 2009. Pokud z informací o trhu vyplyne, že 
v odvětvích, která nebyla považována za odvětví inklinující k přesouvání zdrojů emisí CO2, k 
němu přesto dochází, měla by zde být možnost opravného prostředku, aniž by se muselo čekat 
na další přezkum po pěti letech.

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 se objevuje tehdy, jestliže se na postupy platné v EU 
nevztahují stejná omezení v oblasti emisí CO2 jako na postupy platné vně EU. Tento 
pozměňovací návrh zajistí, aby se zohlednila budoucí tržní struktura a intenzita oxidů uhlíku a 
náklady na přepravu u výrobků.
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Pozměňovací návrh 546
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Každoročně na základě nových informací 
o trhu může každé odvětví nezahrnuté do 
přílohy 1a Komisi požádat, aby rozhodla o 
jeho zařazení mezi odvětví s rizikem 
přesouvání zdrojů emisí CO2 .

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu, ziskovosti nebo investičních 
příležitostí ve prospěch stejného odvětví 
nebo pododvětví v zemích vně EU, které 
neukládají srovnatelná omezení emisí.
Mimo jiné jsou relevantní tato kritéria:

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

(a) míra, jakou by aukce vedly 
k výraznému zvýšení výrobních nákladů 
v odvětvích s vysokou intenzitou emisí 
CO2  v přepočtu na jednotkovou prodejní 
cenu;

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

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

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

(c) současnou a navrženou tržní strukturu,
příslušný geografický a produktový trh, 
citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži, s přihlédnutím 
k nákladům na CO2  a přepravním 
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nákladům;
(d) efekt politik uplatňovaných v 
oblasti změny klimatu a energetiky nebo 
politik, jejichž uplatnění se očekává vně 
EU v dotyčných odvětvích.

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

(e) účinek promítnutí nákladů na CO2  do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

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

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

Or. fr

Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se mělo toto období prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování by měl být 30. červen 2009. Přesto však mohou být odvětví, na která má 
systém EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS) zvláště silný dopad, každoročně zařazena 
jako odvětví, jež jsou vystavena riziku přesouvání zdrojů emisí CO2 . Pokud se na základě 
informací o trhu ukáže, že v odvětví, které nebylo zahrnuto mezi odvětví s rizikem přesouvání 
zdrojů emisí CO2 k takovému přesouvání zdrojů emisí CO2  dochází, musí existovat možnost 
zjednat nápravu, aniž by bylo nutné čekat až na další přezkum. 

Pozměňovací návrh 547
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 30. červnu 2009 a poté 
vždy na konci období určí Komise po 
dohodě s danými účastníky odvětví 
uvedená v odstavci 8.

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 

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

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
vezme Komise v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu nebo ve prospěch méně uhlíkově 
výkonných zařízení uvnitř a vně 
Společenství, která nepřijala žádná 
srovnatelná opatření ke snížení emisí. Za 
tímto účelem zohlední:

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

(a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů 
daného produktu nebo jeho surovin;

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

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

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

(c) tržní strukturu, příslušný geografický a 
produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži nebo 
hospodářské soutěži na vnitřním trhu 
Společenství;

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

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Odvětví, která byla podle GŘ Komise pro podniky a průmysl označena pro první pololetí roku 
2008 jako odvětví s rizikem přesouvání zdrojů emisí CO2 , musí být v textu směrnice uvedena, 
aby se zajistila větší přehlednost tohoto postupu a aby se v co největší míře podpořily 
investice v EU.

Tento seznam musí být na žádost zúčastněných stran sestaven nejpozději do června 2009. 
Konečný seznam nelze podrobovat přezkumu každé tři roky, protože by to způsobovalo 
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nepřijatelnou míru právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 548
Irena Belohorská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Do 30. června 2016 a poté každé čtyři 
roky přezkoumá Komise přílohu Ia. 
Změny přílohy se provedou na základě 
výsledků tohoto přezkumu v roce 2020 a 
poté každé čtyři roky.

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

Veškerá opatření přijatá Komisí na 
základě tohoto přezkumu, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3. Přitom se konzultuje 
se všemi příslušnými sociálními partnery.

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch zařízení, která jsou 
provozována v zemích vně Společenství, 
jež na emise neuvalily srovnatelná 
omezení, přičemž zohlední:

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

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

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

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

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

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

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

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

da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by v případě potřeby měly být uplatněny do roku 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.
Dotčené zúčastněné subjekty by měly být součástí rozhodovacího procesu. 
Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování způsobilých odvětví není relevantní otázka uhlíkové účinnosti, ale 
předpisový rámec jejich operací, který má vliv na účinnost. 

Pozměňovací návrh 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději [šest měsíců poté, co tato 
směrnice vstoupí v platnost] určí Komise 
odvětví uvedená v odstavci 8.

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

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

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

Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
a nepřímý účinek přenášení nákladů na 
CO2 do cen elektřiny do cen produktů bez 
větší ztráty podílu na trhu ve prospěch 
méně uhlíkově výkonných zařízení vně 
Společenství, přičemž zohlední:

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

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

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

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

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

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

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

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

da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dotčená odvětví potřebují mít jistotu, že budou v tomto odstavci uvedena co nejdříve. Není 
nutné provádět přezkum znovu po třech letech. Jediným důvodem pro opětovné posouzení 
toho, na která odvětví se budou opatření vztahovat, by bylo přijetí příslušné mezinárodní 
dohody. Proces rozhodování o tom, ve kterých odvětvích by hrozilo přesouvání zdrojů emisí 
CO2, a opatření, jež mají být přijata, by měly být transparentní a měly by být realizovány po 
konzultaci s příslušnými odvětvími a zohledňovat jak přímý dopad začlenění do systému 
obchodování s emisemi v EU, tak nepřímý účinek přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny.
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Pozměňovací návrh 550
Peter Liese

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - pododstavec 1, 2 a 3, návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 30. června 2016 a poté každé čtyři roky
přezkoumá Komise přílohu Ia. Změny 
přílohy se provedou na základě výsledků 
tohoto přezkumu v roce 2020 a poté každé 
čtyři roky.

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

Veškerá opatření přijatá Komisí na 
základě tohoto přezkumu, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3. Přitom se konzultuje 
se všemi příslušnými sociálními partnery.

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch zařízení, která jsou 
provozována v zemích vně Společenství, 
jež na emise neuvalily srovnatelná 
omezení, přičemž zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2 , by měl být v roce 2016 
přezkoumán a výsledky by v případě potřeby měly být uplatněny do roku 2020. Tento postup 
zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů emisí CO2 nebude 
docházet.
Dotčené zúčastněné subjekty by měly být součástí rozhodovacího procesu. 
Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění. Při určování způsobilých odvětví není relevantní otázka uhlíkové účinnosti, ale 
předpisový rámec jejich operací, který má vliv na účinnost. 
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Pozměňovací návrh 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - pododstavec 1, 2 a 3, úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Do 30. června 2016 a poté každé čtyři
roky přezkoumá Komise přílohu 1a 
(nová). Výsledky tohoto přezkumu budou 
aplikovány v roce 2020 a poté každé čtyři 
roky.

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

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

Jsou konzultováni všichni příslušní 
sociální partneři.

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

Pro určení uvedené v odstavci 8 Komise 
vezme v potaz, do jaké míry je pro dotyčné 
odvětví nebo pododvětví možné přenést 
náklady požadovaných povolenek do cen 
produktů bez větší ztráty podílu na trhu ve 
prospěch zařízení vně Společenství, jež 
nezavedla srovnatelná omezení emisí, 
přičemž zohlední:

Or. pl

Odůvodnění

Seznam odvětví, u nichž hrozí riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, musí být přezkoumán v 
roce 2016 a výsledky tohoto přezkumu musí být v případě potřeby aplikovány v roce 2020. 
Takový postup zabezpečuje nejvyšší možnou jistotu plánování a zajistí, že bude zahrnuto 
veškeré přesouvání zdrojů emisí CO2.

Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům při 
provádění.
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Pozměňovací návrh 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - pododstavec 1, 2 a 3, návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K 30. červnu 2010 a poté každé čtyři roky
určí Komise odvětví uvedená v odstavci 8. 
Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8 
Komise povinně zahrne mimo jiné i 
seznam odvětví uvedených v příloze I.

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

Veškerá opatření přijatá Komisí na 
základě tohoto přezkumu, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 23 odst. 3. Přitom se konzultuje 
se všemi příslušnými sociálními partnery.

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch zařízení, která jsou 
provozována v zemích vně Společenství, 
jež na emise neuvalily srovnatelná 
omezení, přičemž zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Seznam odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by měl být přezkoumán v roce 
2010. Tento postup zaručuje maximální jistotu plánování a zajišťuje, že k přesouvání zdrojů 
emisí CO2 nebude docházet. Dotčené zúčastněné subjekty by měly být součástí rozhodovacího
procesu. Nemělo by docházet k tříštění odvětví, neboť to vede k administrativním problémům 
při provádění. Při určování způsobilých odvětví není relevantní otázka uhlíkové účinnosti, ale 
předpisový rámec jejich operací, který má vliv na účinnost. 
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Pozměňovací návrh 553
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné co nejdříve odstranit nejistotu, která v oblasti provádění investičních rozhodnutí 
v příslušných odvětvích v současné době panuje. 

Pozměňovací návrh 554
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

K zajištění právní a ekonomické jistoty by se měla tato perioda prodloužit na pět let a datem 
prvního posuzování by měl být 30. červen 2009. Je velmi obtížné předvídat, jaký dopad bude 
mít přepracovaný systém obchodování s emisemi v EU na zpracovatelský průmysl, který 
tomuto systému v EU podléhá. Pokud z informací o trhu vyplyne, že v odvětvích, která nebyla 
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považována za odvětví inklinující k přesouvání zdrojů emisí CO2, k němu přesto dochází, měla 
by zde být možnost opravného prostředku, aniž by se muselo čekat na další přezkum po pěti 
letech.

Pozměňovací návrh 555
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 556
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jistoty investic a plánování lze pro průmyslová odvětví a pododvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž má Komise určit riziko přesunů emisí CO2 teprve v červnu 2010, 
dosáhnout tím, že se s předstihem stanoví, kterým odvětvím budou bezplatné povolenky 
přiděleny. Statut „vysoké energetické náročnosti“ by měl být každých pět let přezkoumám.
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Pozměňovací návrh 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději k 31. prosinci 2009 a poté 
každých pět let určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8.

Or. en

Odůvodnění

Datum určení odvětví, v nichž hrozí přesouvání zdrojů emisí CO2, by mělo být posunuto na 
prosinec 2009 v zájmu větší jistoty v tomto podstatném prvku směrnice. Navíc se domníváme, 
že frekvence, v jaké má probíhat přehodnocování ohrožených odvětví, je v návrhu Komise 
příliš velká. Navrhujeme proto určovat ohrožená odvětví každých pět let.

Pozměňovací návrh 558
Antonio De Blasio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději k 31. prosinci 2009 a poté 
každých pět let určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8.

Or. hu



PE409.657v01-00 74/85 AM\734873CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 559
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po vstupu této směrnice v platnost Komise
v přiměřené lhůtě určí odvětví a podniky 
uvedené v odstavci 8.

Or. de

Odůvodnění

Pro jistotu plánování je pro podniky důležité, aby co nejdříve věděly, zda budou spadat mezi 
podniky uvedené v odstavci 8. Definice odvětví se nyní řídí podle velkých reprezentantů 
současného průmyslu. V EU jsou také podniky/smíšené koncerny, které pokrývají celou 
výrobní šíři, a proto je nelze jednoznačně přiřadit k jednomu odvětví. Následkem by bylo 
zařazení těchto podniků do odvětví s odvětvovými ukazateli, které však neodpovídají skutečné 
povaze podniku.

Pozměňovací návrh 560
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději k 30. červnu 2010 určí Komise 
odvětví uvedená v odstavci 8.

Or. en

Odůvodnění

Definice přesouvání zdrojů emisí CO2 je velmi důležitá pro plánování bezpečnosti evropského 
průmyslu. Jinak bude současný trend spočívající v zastavování investičních projektů 
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pokračovat, což způsobí přesouvání zdrojů emisí CO2 ve velkém a ztrátu pracovních míst. 
Status přesouvání zdrojů emisí CO2 proto musí přetrvat. Nová zařízení by měla mít možnost 
požádat o status „přesouvání zdrojů emisí CO2“ na základě stávajícího návrhu textu EK.

Pozměňovací návrh 561
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro určení odvětví uvedených v odstavci 8
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
prostřednictvím cen produktů bez ztráty 
podílu na trhu nebo ziskovosti či 
investičních příležitostí ve prospěch 
stejného odvětví nebo pododvětví v zemích 
vně EU, které nepředpisují srovnatelná 
omezení týkající se emisí. Příslušnými 
kritérii jsou – mimo jiné:

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch obdobného odvětví či 
pododvětví v zemích vně Společenství, 
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vně Společenství, přičemž zohlední: které nestanovily srovnatelná omezení 
emisí, přičemž zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 se objevuje tehdy, jestliže na postupy platné v EU se 
nevztahují stejná omezení v oblasti emisí CO2 jako na postupy platné vně EU, avšak návrh 
Komise omezuje analýzu tohoto rizika na srovnání s méně uhlíkově výkonnými zařízení vně 
Společenství a nebere v potaz CO2 vznikající v důsledku přepravy do Evropy. Tento 
pozměňovací návrh je nezbytný pro zajištění rovných podmínek pro výrobu v EU i mimo ni.

Pozměňovací návrh 563
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch obdobného odvětví či 
pododvětví v zemích vně Společenství, 
které nestanovily srovnatelná omezení 
emisí, přičemž zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 se objevuje tehdy, jestliže na postupy platné v EU se 
nevztahují stejná omezení v oblasti emisí CO2 jako na postupy platné vně EU, avšak návrh 
Komise omezuje analýzu tohoto rizika na srovnání s méně uhlíkově výkonnými zařízeními vně 
Společenství a nebere v potaz CO2 vznikající v důsledku přepravy do Evropy. Tento 
pozměňovací návrh je nezbytný pro zajištění rovných podmínek pro výrobu v EU i mimo ni.
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Pozměňovací návrh 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
a nepřímý účinek přenášení nákladů na 
CO2 do cen elektřiny do cen produktů bez 
větší ztráty podílu na trhu ve prospěch 
méně uhlíkově výkonných zařízení vně 
Společenství, přičemž zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Proces rozhodování o tom, ve kterých odvětvích by hrozilo přesouvání zdrojů emisí CO2, a 
opatření, jež mají být přijata, by měly být transparentní a měly by být realizovány po 
konzultaci s příslušnými odvětvími a zohledňovat jak přímý dopad začlenění do systému 
obchodování s emisemi v EU, tak nepřímý účinek přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny.

Pozměňovací návrh 565
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přidělení povolenek různým odvětvím nesmí způsobit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu, což by vedlo k omezení účinnosti výrobních procesů a následnému zvýšení 
emisí skleníkových plynů. Je nezbytné předejít přemísťování výrobních procesů na vnitřním 
trhu či nahrazování energeticky účinných výrobních procesů menšími a méně účinnými 
výrobními procesy na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 567
Philippe Busquin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) míra, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů v odvětvích 
s vysokým obsahem emisí CO2 na prodejní 
jednotku;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů, a míru, v jaké 
se objevují nepřímé účinky v důsledku 
přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny;

Or. en

Odůvodnění

Průmyslová odvětví s vysokou energetickou náročností mají v rámci systému obchodování s 
emisemi své povinnosti, ale zároveň musí kvůli povinnostem, které má energetické odvětví v 
rámci systému obchodování s emisemi, čelit vyšším cenám za elektřinu. Na to by se při 
posuzování rizika přesouvání zdrojů emisí CO2 měl brát ohled.

Pozměňovací návrh 569
Konrad Szymański

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Philippe Busquin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) míru, v jaké mohou po technické a 
hospodářské stránce jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) současnou a navrženou tržní strukturu, 
příslušný geografický a produktový trh, 
citlivost odvětví vůči mezinárodní 
hospodářské soutěži, mimo jiné 
s přihlédnutím k přepravním nákladům 
a nákladům na CO2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 572
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži, s 
přihlédnutím k faktorům, které mají vliv 
na potenciál podílu na dovozu;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by měl zohlednit faktory, které by mohly prostřednictvím podílu na dovozu 
snížit mezinárodní tlak na výrobce z EU. Takovými faktory jsou např. náklady na dopravu, 
světové kapacitní omezení, diferenciace služeb atd.

Pozměňovací návrh 573
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 se objevuje tehdy, jestliže na postupy platné v EU se 
nevztahují stejná omezení v oblasti emisí CO2 jako na postupy platné vně EU, avšak návrh 
Komise omezuje analýzu tohoto rizika na srovnání s méně uhlíkově výkonnými zařízeními vně 
Společenství a nebere v potaz CO2 vznikající v důsledku přepravy do Evropy. Tento 
pozměňovací návrh je nezbytný pro zajištění rovných podmínek pro výrobu v EU i mimo ni.

Pozměňovací návrh 574
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 se objevuje tehdy, jestliže na postupy platné v EU se 
nevztahují stejná omezení v oblasti emisí CO2 jako na postupy platné vně EU, avšak návrh 
Komise omezuje analýzu tohoto rizika na srovnání s méně uhlíkově výkonnými zařízeními vně 
Společenství a nebere v potaz CO2 vznikající v důsledku přepravy do Evropy. Tento 
pozměňovací návrh je nezbytný pro zajištění rovných podmínek pro výrobu v EU i mimo ni.

Pozměňovací návrh 575
Philippe Busquin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a - odst. 9 - písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
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cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinek přenesení nákladů na CO2 do 
cen elektřiny v příslušném odvětví či 
pododvětví.

Or. en

Odůvodnění

Proces rozhodování o tom, ve kterých odvětvích by hrozilo přesouvání zdrojů emisí CO2, a 
opatření, jež mají být přijata, by měly být transparentní a měly by být realizovány po 
konzultaci s příslušnými odvětvími a zohledňovat jak přímý dopad začlenění do systému 
obchodování s emisemi v EU, tak nepřímý účinek přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny.

Pozměňovací návrh 577
Philippe Busquin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a - odst. 9 - pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Každoročně na základě nových 
informací o trhu má odvětví nezahrnuté 
do přílohy Ia možnost požádat Komisi, aby 
případ u daného odvětví, které má být 
považováno za inklinující k přesouvání 
zdrojů emisí CO2, znovu posoudila.

Or. en

Odůvodnění

Pokud z informací o trhu vyplyne, že v odvětvích, která nebyla považována za odvětví 
inklinující k přesouvání zdrojů emisí CO2, k němu přesto dochází, měla by zde být možnost 
opravného prostředku, aniž by se muselo čekat na další přezkum po třech letech.

Pozměňovací návrh 580
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Jestliže členský stát odmítne uhradit 
sankce uložené na základě mechanismu 
plnění požadavků [rozhodnutí o sdíleném 
úsilí], jak je stanoveno v článku 5a tohoto 
rozhodnutí, zadrží se v registru CITL 
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množství povolenek odpovídající schodku 
snížení emisí v daném roce a nebude 
dotčeným členským státům přiděleno, 
dokud uložené sankce neuhradí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zaručí, že se členské státy přizpůsobí systému sankcí pro plnění 
požadavků členských států podle rozhodnutí o sdíleném úsilí.
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