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Pozměňovací návrh 581
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b vypouští se

Opatření k podpoře vybraných 
průmyslových odvětví s vysokou 
energetickou náročností v případě úniku 
uhlíku
Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2001 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:
úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a;
začlenění dovozců produktů vyráběných v 
odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“
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Or. de

Odůvodnění

Tato problematika se z větší části vyřeší zavedením modelů s referenčními hodnotami.
Vzhledem k velkému zvýšení cen energií referenční hodnoty navíc podporují investice do 
účinnějších technologií, což je další konkurenční výhoda.

Pozměňovací návrh 582
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 b vypouští se

Opatření k podpoře vybraných 
průmyslových odvětví s vysokou 
energetickou náročností v případě úniku 
uhlíku
Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2001 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:
úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a; 
začlenění dovozců produktů vyráběných v 
odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
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Společenství.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 10a je opatřením, které má zabránit přenosu emisí uhlíku v exponovaných odvětvích 
v případech, kdy není uzavřena mezinárodní dohoda.

Pozměňovací návrh 583
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře podniků s vysokou 
energetickou náročností

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

Provozovatelům zařízení s vysokou 
energetickou náročností ve smyslu čl. 3 
písm. v) se přidělují bezplatné povolenky 
podle množství emisí CO2, které byly 
vyprodukovány při výrobě elektřiny 
spotřebované těmito zařízeními. 
Povolenky se přidělují na základě daných 
kritérií.
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mohou obsahovat:
úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a;
začlenění dovozců produktů vyráběných v 
odvětvích nebo pododvětvích určených v 
souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.
Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.“

Or. de

Odůvodnění

Dodavatelé elektrické energie promítají náklady vzniklé při výrobě tepla na základě plného 
obchodování s povolenkami formou akce v plné výši do ceny energie. Zatížení tedy nese v 
konečném důsledku spotřebitel energie. To znamená další podstatné zatížení pro průmyslová 
zařízení, které energii spotřebovávají, a zejména pro zařízení v průmyslových odvětvích 
s vysokou energetickou náročností, jejichž mezinárodní konkurenceschopnost je tímto 
ohrožena.

Pozměňovací návrh 584
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Povinnost dovozců vracet povolenky

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

– 2. Ustanovení odstavce 1 se uplatní na 
produkty, u nichž existuje riziko přesunu 
emisí uhlíku a které pocházejí ze zemí, jež, 
jedná-li se o rozvinuté země, nepřijaly 
závazky srovnatelné se závazky Evropské 
unie s ohledem na podmínky snižování 
úrovně emisí skleníkových plynů, nebo,
jedná-li se o rozvíjející se země, 
neuplatnily nová, vhodná, měřitelná, 
sdělitelná a ověřitelná opatření. 
V návaznosti na výsledek mezinárodních 
jednání sestaví Komise podle postupu 
uvedeného v čl. 23 odst. 2 nejpozději do 
30. června 2010 seznam těchto zemí 
původu. 
Dále podle postupu uvedeného v čl. 23 
odst. 2 Komise vytvoří seznam odvětví 
a produktů, na něž se použijí ustanovení 
tohoto článku, přičemž vyhodnotí riziko 
přesunu emisí uhlíku na základě odvětví 
uvedených v čl. 10a odst. 8 a podle těchto 
kritérií: 
a) dopady systému pro obchodování 
s povolenkami na výrobní náklady 
s ohledem na mezní náklady (včetně 
alternativních nákladů), jedná-li se 
o bezplatně přidělenou povolenku, nebo, 
v případě dražby, s ohledem na náklady 
průměrné;
b) 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; 
e) předpokládaný vývoj celosvětové 
a regionální poptávky u každého odvětví;
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f) náklady na přepravu zboží pro odvětví; 
g) investiční náklady na vybudování nové 
výrobní jednotky v příslušném odvětví.
V souladu s ustanoveními článku 25 této 
směrnice se ustanovení odstavce 1 
nepoužijí na dovoz zboží vyrobeného 
v zemích či regionech, které jsou 
propojené s evropským systémem 
obchodování s emisemi. 

3. Počet povolenek, které musí dovozci 
vrátit odpovídá rozdílu mezi:
– průměrnými emisemi skleníkových 
plynů na vyprodukovanou tunu, které by 
vznikly výrobou tohoto zboží v celém 
Společenství a které se vynásobí počtem 
tun dovezeného zboží. V rámci tohoto 
druhého výpočtu mohou být průměrné 
emise nahrazeny výhodnějším 
koeficientem emisí v případě, že je 
dovozce schopen prokázat prostřednictvím 
auditu provedeného ověřovatelem 
akreditovaným při Evropské unii, že 
postupem výroby jeho produktů vzniká 
méně emisí než odpovídá evropskému 
průměru;
– a průměrným počtem bezplatně 
přidělených povolenek určených k výrobě 
tohoto zboží v celém Společenství. 
Je-li rozdíl mezi výsledky první a druhé 
uvedené početní operace kladný, určuje 
počet povolenek, které musejí dovozci 
vrátit; je-li záporný, určuje počet 
bezplatných povolenek, jež mohou 
obdržet.
Pro stanovení průměrného množství emisí 
skleníkových plynů, které vznikly výrobou 
určitého zboží nebo určité kategorie zboží 
ve Společenství, Komise v rámci postupu
uvedeného v čl. 23 odst. 2 zohlední výkazy 
emisí v souladu s pokyny uvedenými 
v článku 14.
4. Aby usnadnila stanovení metody 
výpočtu počtu povolenek, které musí 
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dovozci vrátit na základě odstavce 3, může 
Komise provozovatelům uložit povinnost 
předkládat výkazy emisí týkající se výroby 
těchto produktů, jakož i nezávislé ověření 
těchto výkazů prováděné v souladu 
s obecnými pokyny přijatými v souladu 
s články 14 a 15. Součástí těchto 
povinností může být i výkaz množství 
emisí, které spadají pod systém Evropské 
unie pro obchodování s povolenkami 
spojenými s výrobou určitého produktu či 
kategorie produktů.
5. Nařízení, které se přijme postupem 
podle čl. 23 odst. 2, stanoví podmínky 
vracení či bezplatného přidělování 
povolenek dovozcům. Toto nařízení také 
stanoví podmínky, za nichž dovozce, jehož 
se tento článek týká, vykazuje počet 
povolenek, které je povinen vráti vzhledem 
k množství dovezeného zboží.
6. Celkový počet povolenek, které mohou 
členské státy vydražit v souladu s článkem 
10, se zvyšuje o počet povolenek, které 
byly dovozci vráceny v rámci splnění 
povinností vyplývajících z odstavce 1, 
a snižuje se o počet povolenek, které 
dovozci obdrželi na základě téhož 
odstavce. Tyto variace jsou rozčleněny 
mezi členské státy v souladu 
s ustanoveními čl. 10 odst. 2. 
7. Dodatečné výnosy z dražeb povolenek, 
které výrobci povinně vracejí, se rozdělí 
mezi členské státy za podmínek 
stanovených v odstavci 6. Členské státy 
převedou 50 % těchto dodatečných výnosů 
na fond pro přizpůsobení se změně 
klimatu.  

8. Za účelem splnění povinnosti vracení 
povolenek uvedené v odstavci 1 může 
dovozce použít povolenky, jednotky 
snížení emisí (ERU) a jednotky ověřeného 
snížení emisí (CER), a to až do výše 
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procentuálního podílu využitého 
provozovateli v průběhu předcházejícího 
roku, nebo povolenky pocházející ze 
systému třetí země pro obchodování 
s emisemi, který byl uznán jako 
ekvivalentní systému Společenství.

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

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

9. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla 
k celosvětovému snížení emisí 
skleníkových plynů, a po konzultacích se 
všemi významnými sociálními partnery 
předloží nejpozději v červnu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které mohou zejména obsahovat úpravu
procentuálního podílu povolenek, jež 
obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a.

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

Tato zpráva také uvádí, v jaké fázi se 
nachází přijímání prováděcích opatření 
týkajících se uplatňování mechanismu 
přeshraničního přizpůsobení, jak jej 
stanoví odstavce 1 až 8.

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla hospodářským subjektům poskytnuta záruka i po Kjótském protokolu, je třeba již 
nyní stanovit opatření na zavedení možného mechanismu přeshraničního přizpůsobení 
zahrnujícího i evropské dovozce produktů ze zemí, na než se mezinárodní dohoda nevztahuje, 
který zavede rovnocenné podmínky pro tyto dovozce a evropské hospodářské subjekty.
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Pozměňovací návrh 585
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K 1. lednu 2013 dovozci a vývozci zboží, 
jež odpovídá ustanovení odstavce 2 a pro 
něž byla v souladu s ustanoveními 
odstavce 3 vypracována metodika, musí 
vrátit, resp. se jim povoluje obdržet 
bezplatně povolenky, a to v souladu 
s pravidly, jež stanoví odstavec 3. 
Ustanovení prvního pododstavce se 
použijí na produkty, u nichž existuje 
riziko přesunu emisí uhlíku a které 
pocházejí ze zemí, jež, jedná-li se 
o rozvinuté země, nepřijaly závazky 
srovnatelné se závazky Evropské unie 
s ohledem na snižování úrovně emisí 
skleníkových plynů, nebo, jedná-li se 
o hospodářsky nejrozvinutější 
z rozvojových zemi, neuplatnily nové 
vhodné činnosti, které byly změřeny, 
ověřeny a sděleny na základě 
mezinárodně uznávané metodiky.
2. V návaznosti na výsledek 
mezinárodních jednání sestaví Komise 
podle postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
nejpozději 30. června 2010 seznam těchto 
zemí původu uvedených v odstavci 1. 
Dále podle postupu uvedeného v čl. 23 
odst. 2 Komise vytvoří seznam odvětví 
a pododvětví, uvedených v příloze I, 
a produktů, na něž se použijí ustanovení 
tohoto článku, přičemž vyhodnotí riziko 
přesunu emisí uhlíku na základě odvětví 
uvedených v čl. 10a odst. 8.
V souladu s  článkem 25 této směrnice se 
ustanovení odstavce 1 nepoužijí na dovoz 
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zboží vyrobeného v zemích či regionech, 
které jsou propojené s evropským 
systémem obchodování s emisemi.  
3. Počet povolenek, které musí dovozci 
vrátit odpovídá rozdílu mezi: 
– průměrnými emisemi skleníkových 
plynů na vyprodukovanou tunu, které 
vznikají při výrobě tohoto zboží v celém 
Společenství a které se vynásobí počtem 
tun dovezeného zboží. V rámci tohoto 
výpočtu mohou být průměrné emise 
nahrazeny výhodnějším koeficientem 
emisí v případě, že je dovozce schopen 
prokázat prostřednictvím auditu 
provedeného ověřovatelem akreditovaným 
při Evropské unii, že postupem výroby 
jeho produktů vzniká méně emisí než 
odpovídá evropskému průměru;
– a průměrným počtem bezplatně 
přidělených povolenek určených k výrobě 
tohoto zboží v celém Společenství. 
Je-li rozdíl mezi výsledky první a druhé 
uvedené početní operace kladný, určuje 
počet povolenek, které musejí dovozci 
vrátit; je-li záporný, určuje počet 
bezplatných povolenek, jež mohou 
obdržet.
Pro stanovení průměrného množství emisí 
skleníkových plynů, které vznikly výrobou 
určitého zboží nebo určité kategorie zboží 
ve Společenství, Komise v rámci postupu 
uvedeného v čl. 23 odst. 2 zohlední výkazy 
emisí v souladu s pokyny uvedenými 
v článku 14.
4. Aby usnadnila stanovení metody 
výpočtu počtu povolenek, které musí 
dovozci vrátit na základě odstavce 3, může 
Komise provozovatelům uložit povinnost 
předkládat výkazy emisí týkající se výroby 
těchto produktů, jakož i nezávislé ověření 
těchto výkazů prováděné v souladu 
s obecnými pokyny přijatými v souladu 
s články 14 a 15. Součástí těchto 
povinností může být i výkaz množství 
emisí, které spadají pod systém Evropské 
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unie pro obchodování s povolenkami 
spojenými s výrobou určitého produktu či 
kategorie produktů.
5. Nařízení, které se přijme postupem 
podle čl. 23 odst. 2, stanoví podmínky 
vracení či bezplatného přidělování 
povolenek dovozcům. Toto nařízení také 
stanoví podmínky, za nichž dovozce, jehož 
se tento článek týká, vykazuje počet 
povolenek, které je povinen vrátit 
vzhledem k množství dovezeného zboží.
6. Celkový počet povolenek, které může 
pověřený orgán Společenství vydražit 
v souladu s článkem 10, se zvyšuje o počet 
povolenek, které dovozci vrátili v rámci 
splnění povinností vyplývajících 
z odstavce 1, a snižuje se o počet 
povolenek, které vývozci obdrželi na 
základě téhož odstavce.
7. Dodatečné výnosy z dražeb pocházející 
z povinnosti vrátit povolenky, která je 
uložena dovozcům, se převedou na fond 
Evropské unie pro výzkum a vývoj 
v oblasti energií a boje proti změně 
klimatu.

8. Za účelem splnění povinnosti vracení 
povolenek uvedené v odstavci 1 může 
dovozce použít povolenky, jednotky 
snížení emisí (ERU) a jednotky ověřeného 
snížení emisí (CER), a to až do výše 
procentuálního podílu využitého 
provozovateli v průběhu předcházejícího 
roku, nebo povolenky pocházející ze 
systému třetí země pro obchodování 
s emisemi, který byl uznán jako 
odpovídající systému Společenství.
9. Nejpozději k 30. červnu 2010 přijme 
Komise postupem podle čl. 23 odst. 2 
opatření, která vývozcům zboží uvedeného 
v odstavci 2 tohoto článku umožní na 
základě rejstříku Společenství bezplatně 
obdržet povolenky za vývoz z Evropského 
společenství po 1. lednu 2013. K tomuto 
účelu se vytváří rezerva povolenek do výše 
2 % celkového počtu povolenek ve 
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Společenství.
10. K 30. červnu 2009 vypracuje Komise 
studii týkající se právnických otázek, které 
je třeba vzít v potaz, aby byla zajištěna 
slučitelnost tohoto nástroje 
s mezinárodním obchodním právem. Ve 
vhodném případě Komise vypracuje plán 
a časový harmonogram pro komunikaci 
a diskusi s dalšími dotčenými zeměmi 
ohledně prostředků pro nejuspokojivější 
řešení příslušných problémů. 

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

11. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla 
k celosvětovému snížení emisí 
skleníkových plynů, a po konzultacích se 
všemi významnými sociálními partnery 
předloží nejpozději v červnu roku 2010 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny vhodné návrhy, které 
upraví procentuální podíl povolenek, jež 
na základě článku 10a bezplatně obdrží 
odvětví nebo pododvětví.

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

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

Tato zpráva také uvádí, v jaké fázi se 
nachází přijímání prováděcích opatření 
týkajících se uplatňování mechanismu 
přeshraničního přizpůsobení, jak jej 
stanoví odstavce 1 až 9.

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

Or. fr
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Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné zanést do znění směrnice zásady mechanismu pro zahrnutí dovozu 
uhlíku, aby se zvýšila věrohodnost postoje EU k uzavření mezinárodní dohody do konce roku 
2009.

Zdá se rovněž zásadním, zmínit alespoň požadavky na kvantifikaci a ověřování každého 
závazku hospodářsky vyspělejších rozvojových zemí. Tyto požadavky se mají rovněž zaměřit 
na „přínos“ těchto rozvojových zemí.
Je třeba vyjasnit pojem „rozvíjející se země“. 

Pozměňovací návrh 586
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K 1. lednu 2013 dovozci a vývozci zboží, 
jež odpovídá ustanovení odstavce 2 a pro 
něž byla v souladu s ustanoveními 
odstavce 3 vypracována metodika, musí 
vrátit, resp. se jim povoluje obdržet 
bezplatně povolenky, a to v souladu 
s pravidly, jež stanoví odstavec 3. 
Ustanovení odstavce 2 se použijí na 
produkty, u nichž existuje riziko přesunu 
emisí uhlíku a které pocházejí ze zemí, jež, 
jedná-li se o rozvinuté země, nepřijaly 
závazky srovnatelné se závazky Evropské 
unie s ohledem na snižování úrovně emisí 
skleníkových plynů, nebo, jedná-li se 
o hospodářsky nejpokročilejší 
z rozvojových zemi, neuplatnily nové 
vhodné činnosti, které byly změřeny, 
ověřeny a sděleny na základě 
mezinárodně uznávané metodiky.
2. V návaznosti na výsledek 
mezinárodních jednání sestaví Komise 
podle postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
nejpozději 30. června 2010 seznam těchto 
zemí původu uvedených v odstavci 1. 
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Dále podle postupu uvedeného v čl. 23 
odst. 2 Komise vytvoří seznam odvětví 
a pododvětví, uvedených v příloze I, 
a produktů, na něž se použijí ustanovení 
tohoto článku, přičemž vyhodnotí riziko 
přesunu emisí uhlíku na základě odvětví 
uvedených v čl. 10a odst. 8.
Zařízení v energeticky náročných 
odvětvích a pododvětvích, která 
spotřebovávají elektřinu za podmínek 
uvedených v čl. 2 odst. 4 písm. b) odrážky 
3 a 4 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 
27. října 2003, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství 
o zdanění energetických produktů 
a elektřiny, jsou uvedeny seznamu 
zařízení v příloze 1 podle svých nepřímých 
emisí.
V souladu s článkem 25 se ustanovení 
odstavce 1 nepoužijí na dovoz zboží 
vyrobeného v zemích či regionech, které 
jsou propojené s evropským systémem 
obchodování s emisemi.  
3. Počet povolenek, které musí dovozci 
vrátit odpovídá rozdílu mezi: 
– průměrnými emisemi skleníkových 
plynů na vyprodukovanou tunu, které 
vznikají při výrobě tohoto zboží v celém 
Společenství a které se vynásobí počtem 
tun dovezeného zboží. V rámci tohoto 
výpočtu mohou být průměrné emise 
nahrazeny výhodnějším koeficientem 
emisí v případě, že je dovozce schopen 
prokázat prostřednictvím auditu 
provedeného ověřovatelem akreditovaným 
při Evropské unii, že postupem výroby 
jeho produktů vzniká méně emisí než 
odpovídá evropskému průměru;
– a průměrným počtem bezplatně 
přidělených povolenek určených k výrobě 
tohoto zboží v celém Společenství. 
Je-li rozdíl mezi výsledky první a druhé 
uvedené početní operace kladný, určuje 
počet povolenek, které musejí dovozci 
vrátit; je-li záporný, určuje počet 
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bezplatných povolenek, jež mohou 
obdržet.
Pro stanovení průměrného množství emisí 
skleníkových plynů, které jsou důsledkem 
výroby určitého zboží nebo určité 
kategorie zboží ve Společenství, Komise 
v rámci postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
zohlední výkazy emisí v souladu s pokyny 
uvedenými v článku 14.
4. Aby usnadnila stanovování metody 
výpočtu počtu povolenek, které musí 
dovozci vrátit na základě odstavce 3, může 
Komise provozovatelům uložit povinnost 
předkládat výkazy emisí týkající se výroby 
těchto produktů, jakož i nezávislé ověření 
těchto výkazů prováděné v souladu 
s obecnými pokyny přijatými v souladu 
s články 14 a 15. Součástí těchto 
povinností může být i výkaz množství 
emisí, které spadají pod systém Evropské 
unie pro obchodování s povolenkami 
spojenými s výrobou určitého produktu či 
kategorie produktů.
5. Nařízení, které se přijme postupem 
podle čl. 2, 3 odst. 2, stanoví podmínky 
vracení či bezplatného přidělování 
povolenek dovozcům. Toto nařízení také 
stanoví podmínky, za nichž dovozce, jehož 
se tento článek týká, vykazuje počet 
povolenek, které je povinen vrátit 
vzhledem k množství dovezeného zboží.
6. Celkový počet povolenek, které může 
pověřený orgán Společenství vydražit 
v souladu s článkem 10, se zvyšuje o počet 
povolenek, které dovozci vrátili v rámci 
splnění povinností vyplývajících 
z odstavce 1, a snižuje se o počet 
povolenek, které vývozci obdrželi na 
základě téhož odstavce.
7. Dodatečné výnosy z dražeb pocházející 
z povinnosti vrátit povolenky, která je 
uložena dovozcům, se převede na fond 
Evropské unie pro výzkum a vývoj 
v oblasti energií a boje proti změně 
klimatu.
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8. Za účelem splnění povinnosti vracení 
povolenek uvedené v odstavci 1 může 
dovozce použít povolenky, jednotky 
snížení emisí (ERU) a jednotky ověřeného 
snížení emisí (CER), a to až do výše 
procentuálního podílu využitého 
provozovateli v průběhu předcházejícího 
roku, nebo povolenky pocházející ze 
systému třetí země pro obchodování 
s emisemi, který byl uznán jako 
odpovídající systému Společenství.
9. Nejpozději k 30. červnu 2010 přijme 
Komise postupem podle čl. 23 odst. 2 
opatření, která vývozcům zboží uvedeného 
v odstavci 2 tohoto článku umožní na 
základě rejstříku Společenství bezplatně 
obdržet povolenky za vývoz z Evropského 
společenství po 1. lednu 2013. K tomuto 
účelu se vytváří rezerva povolenek do výše 
2 % celkového počtu povolenek ve 
Společenství.
10. K 30. červnu 2009 vypracuje Komise 
studii týkající se právnických otázek, které 
je třeba vzít v potaz, aby byla zajištěna 
slučitelnost ustanovení článku 9 
s mezinárodním obchodním právem. Ve 
vhodném případě Komise vypracuje plán 
a časový harmonogram pro komunikaci 
a diskusi s dalšími dotčenými zeměmi 
ohledně prostředků pro nejuspokojivější 
řešení příslušných problémů. 

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

11. Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla 
k celosvětovému snížení emisí 
skleníkových plynů, a po konzultacích se 
všemi významnými sociálními partnery 
předloží nejpozději v červnu roku 2010 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny vhodné návrhy, které 
upraví procentuální podíl povolenek, jež 
na základě článku 10a bezplatně obdrží 
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odvětví nebo pododvětví.
– úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a;

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

Tato zpráva také uvádí, v jaké fázi se 
nachází přijímání prováděcích opatření 
týkajících se uplatňování mechanismu 
přeshraničního přizpůsobení, jak jej 
stanoví odstavce 1 až 9.

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné zanést do znění směrnice zásady mechanismu pro zahrnutí dovozu 
uhlíku, aby se zvýšila věrohodnost postoje EU k uzavření mezinárodní dohody do konce roku 
2009.

Zdá se rovněž zásadním, zmínit alespoň požadavky na kvantifikaci a ověřování každého 
závazku hospodářsky vyspělejších rozvojových zemí. Tyto požadavky se mají rovněž zaměřit 
na „přínos“ těchto rozvojových zemí.
Je třeba vyjasnit pojem „rozvíjející se země“. 

Pozměňovací návrh 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 1. Komise na základě výsledku 



PE409.659v01-00 20/90 AM\734914CS.doc

CS

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

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

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

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

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

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

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

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

Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
zajišťují rovné zacházení s konkurujícími 
si průmyslovými odvětvími a jež lze 
monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná. 

3. Pro určení uvedené v prvním 
pododstavci Komise vezme v potaz, do jaké 
míry je pro dotyčné odvětví nebo 
pododvětví možné přenést náklady 
požadovaných povolenek do cen produktů 
bez větší ztráty podílu na trhu ve prospěch 
zařízení provozovaných v zemích vně 
Společenství, které nestanovily 
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rovnocenná a ověřitelná omezení emisí, 
přičemž zohlední:
(a) míru, v jaké by dražby 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, míru vystavení odvětví 
mezinárodní hospodářské soutěži;
(d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích.
(e) 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.
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba provést analýzu toho, jaké možnosti skýtá mezinárodní dohoda pro skutečné 
snížení emisí v celosvětovém měřítku. Je třeba, aby existovala opatření, která by zvýšila 
přínos oblastí systému pro obchodování s emisemi a která by také bojovala proti nebezpečí 
přesunu emisí. První volbou by měly být bezplatné povolenky.

Čl. 10a odst. 9 tvoří nezbytnou součást problematiky přesunu emisí uhlíku, a byl proto 
začleněn do tohoto článku jako odstavec 3.

Při určování nakolik je možné čelit hrozbě přesunu emisí uhlíku je třeba zohlednit účinek 
přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny.
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Pozměňovací návrh 588
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

- jiná přímá opatření s cílem předejít 
jakémukoli riziku zvýšení celosvětových 
emisí v důsledku přemístění průmyslových 
odvětví EU, která se účastní 
konkurenčního boje na globální úrovni a 
která jsou plně zapojena do dražby 
povolenek, a s cílem zajistit jejich 
konkurenceschopnost, aniž by byla 
oslabena efektivnost systému Společenství 
z hlediska ochrany životního prostředí.

Všechny závazné odvětvové dohody, jež 
vedou k celosvětovému snížení emisí v 
požadované výši tak, aby efektivně 
přispěly k řešení změny klimatu a jež lze 

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

monitorovat, ověřovat a jež podléhají 
závazným prováděcím pravidlům, budou 
rovněž zohledňovány při zkoumání, jaká 
opatření jsou vhodná.

Or. en

Odůvodnění

Je možné, že kromě požadavku na dovoz zahraničních povolenek pro energeticky vysoce 
náročné produkty dovážené do EU budou zapotřebí další opatření, která by podpořila vývozní 
průmysl EU v případě, že je vystaven významné mezinárodní konkurenci ze strany zemí, které 
nepodnikají prokazatelné kroky ke snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 589
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

- úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně odvětví nebo 
pododvětví uvedená v článku 10a až do 
výše 100 procent množství určeného v 
souladu s článkem 10a;

- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených v 

- v případě, kdy nebyla uzavřena 
mezinárodní dohoda o změně klimatu, 
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souladu s článkem 10a do systému 
Společenství.

úpravu začlenění dovozců produktů 
vyráběných v odvětvích nebo 
pododvětvích určených v souladu s 
článkem 10a do systému Společenství; 
takový mechanismus úpravy na hranicích 
by měl výrobce EU a dovozce takovýchto 
produktů postavit na stejnou úroveň.
V případě, kdy byla uzavřena mezinárodní 
dohoda o změně klimatu, je možné 
analytickou zprávu doplnit o návrhy 
navazující na přezkoumání v čl. 10a odst. 
1, aby bylo zajištěno, že bezplatné 
přidělování bude uskutečňováno pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu mezinárodní dohody.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zprávu Komise, která bude navazovat na mezinárodní dohodu, je třeba předložit do června 
2010. Komise rovněž navrhla dvě přezkoumání: jedno v souladu s čl. 10a odst. 1, kde je třeba 
ve světle mezinárodní dohody zhodnotit, zda jsou bezplatné povolenky nezbytné, a jedno v 
souladu s článkem 10b. Tato přezkoumání by se měla kombinovat, aby se proces urychlil a 
zvýšila se jistota.

Pozměňovací návrh 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 1. Komise nejpozději v červnu 2001 na 
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mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla 
k celosvětovému snížení emisí 
skleníkových plynů, a po konzultacích se 
všemi významnými sociálními partnery 
předloží nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku. 

základě výsledku mezinárodních jednání 
souvisejících s COP 131 a na základě 
určení míry, v jaké tato jednání vedla 
k celosvětovému snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž musí být 
zajištěno rovné zacházení s konkurujícími 
si průmyslovými odvětvími tím, že budou 
dodržena kritéria uvedená v odstavci 3, 
a po konzultacích se všemi významnými 
sociálními partnery předloží Evropskému 
parlamentu a Radě analytickou zprávu 
o situaci se zvláštním zřetelem 
k energeticky náročným průmyslovým 
odvětvím nebo pododvětvím, jež mohou 
čelit závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku.

K této zprávě budou připojeny všechny 
vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

2. Ke zprávě uvedené v odstavci 1 budou 
připojeny vhodné návrhy, jež se s ohledem 
na časový harmonogram jejich provedení, 
zaměří na: 

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

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

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

– zavedení pro účely přesunu emisí, na 
který se nevztahují žádná jiná opatření, 
vyrovnávacího systému CO2  pro vývozce 
a dovozce produktů vyráběných 
v odvětvích, na které se vztahuje článek 
10a. Takové systémy nesmějí snižovat 
likviditu trhu s povolenkami.

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

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

__________

1Konference stran UNFCC (Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu ) a třetí schůzka stran 
Kjótského protokolu, která se konala na 
indonéském Bali od 3. do 14. prosince 2007.

Or. pl
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Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že pouze mezinárodní dohody uzavřené 
v rámci UNFCC budou zohledněny. Zavádí kritéria, jež se použijí v rámci mezinárodních 
dohod. Situace bude zhodnocena ve všech průmyslových odvětvích, a podrobněji v odvětvích 
s vysokou energetickou náročností. Mezinárodní dohoda se bude muset také zhodnotit 
z hlediska časového rámce jejího provádění. Vyrovnávací systém bude možností navíc;
nebude omezovat začlenění do EU systému obchodování s emisemi a nezatíží náklady na 
zařízení v EU, které podléhají tomuto systému. 

Pozměňovací návrh 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

- úpravu počtu povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny u odvětví určených v souladu s 
čl. 10 odst. 9, která jsou obzvláště 
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zasažena těmito přenesenými náklady. 
Maximální množství povolenek 
přidělených na přenesení nákladů na CO2
do cen elektřiny bude založeno na 
každoročně ověřené průměrné spotřebě 
elektřiny těchto zařízení v letech 2005 až 
2007 a očekávaném přenesení nákladů na 
CO2 u těch okrajových technologií na 
výrobu energie, jež určují tržní ceny za 
elektřinu, a bude doplněno bezplatným 
přidělením povolenek pro přímé emise,
Ustanovení čl. 10a odst. 7 se mění 
odpovídajícím způsobem.

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

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

Or. en

Odůvodnění

V rámci přezkoumání musí být vzato v úvahu přenesení nákladů na CO2 do cen elektřiny u 
odvětví, jejichž nepřímé emise převyšují přímé emise a u nichž se vliv cen elektřiny projevuje 
zejména. Je nezbytné 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. Začlenění dovozců do systému Společenství by nefungovalo pro 
odvětví s navazujícími operacemi, neboť výrobky určené spotřebitelům jsou příliš složité na 
to, aby je tento systém ochránil.

Pozměňovací návrh 592
Anders Wijkman

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

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

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

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

úpravu procentuálního podílu povolenek, 
jež obdržela bezplatně pododvětví 
a zařízení uvedená v článku 10a;

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví, která 
jsou vystavena závažnému riziku přesunu 
emisí uhlíku.

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.

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dané odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu ve prospěch zařízení nacházejících se 
vně Společenství, jež jsou z hlediska 
přesunu emisí uhlíku méně účinná, 
přičemž zohlední:

(a) míru, v jaké by dražby 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 v daných odvětvích se 
očekává vně EU.

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

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

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, že Komise bude stále moci určit odvětví, která čelí závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku, bez ohledu na to, zda bude myšlenka 100 % bezplatných 
povolenek přijata. Je zřejmé, že se ničeho nedosáhne tím, že budou podniky dotlačeny 
k přesunu z Evropy do států, jejichž vlády se odmítly připojit k UNFCCC. Emise skleníkových 
plynů by byly vyšší, a navíc by došlo ke ztrátě evropských pracovních míst. Rozprava se týká 
otázky, jak se tohoto problému zhostit co nejúčinněji.

Pozměňovací návrh 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře průmyslových odvětví 
v případě přesunu emisí uhlíku

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

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději do 31. prosince 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci průmyslových 
odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku.

Or. en
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Odůvodnění

Takové ustanovení by se mělo vztahovat také na odvětví s malou energetickou náročností, 
která jsou vystavena závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, vzhledem k tomu, že několik zemí 
EU tvoří samotnou hranici EU. Právní předpisy v oblasti životního prostředí by navíc měly 
zajistit udržitelné využívání zdrojů v celé EU a neměly by podporovat přemísťování výroby do 
nečlenských zemí EU, jejichž výroba je založena na méně ekologických metodách.

Pozměňovací návrh 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření k podpoře průmyslových odvětví 
v případě přesunu emisí uhlíku

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by se měla vztahovat také na odvětví s malou energetickou náročností, která 
jsou vystavena závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku. Právní předpisy v oblasti životního 
prostředí by navíc měly zajistit udržitelné využívání zdrojů v celé EU a neměly by podporovat 
přemísťování výroby do nečlenských zemí EU, jejichž výroba je založena na méně 
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ekologických metodách.

Pozměňovací návrh 596
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise předloží nejpozději v září roku 
2009 analytickou zprávu o situaci 
energeticky náročných průmyslových 
odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit 
závažné hrozbě přesouvání zdrojů emisí 
CO2.. Opatření zaměřená na podporu 
vybraných odvětví s vysokou energetickou 
náročností uvedená v článku 10b mohou 
být po konzultaci se všemi významnými 
sociálními partnery, Evropským 
parlamentem a Radou zrušena pouze 
mezinárodní dohodou se stejnými cíli 
v oblasti snížení emisí, jako jsou 
stanoveny pro členské státy.

K této zprávě budou připojeny všechny 
vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

K této analytické zprávě budou připojeny 
všechny vhodné návrhy, které mohou 
obsahovat:

Or. de

Odůvodnění

Jistoty investic a plánování pro průmyslová odvětví s vysokou energetickou náročností, pro 
která má Komise určit riziko přesouvání zdrojů emisí CO2 teprve v červnu 2010, lze 
dosáhnout tím, že se s předstihem stanoví, kterým odvětvím budou bezplatné povolenky ve 
100% výši přiděleny. S cílem vyloučit konkurenční nevýhody musí tento stav trvat do té doby, 
než bude existovat mezinárodní dohoda, která bude mít v oblasti snížení emisí stejné cíle, jako 
jsou stanoveny pro členské státy.
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Pozměňovací návrh 597
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v září roku 2009 Evropskému 
parlamentu a Radě analytickou zprávu o 
situaci energeticky náročných 
průmyslových odvětví nebo pododvětví, 
jež mohou čelit závažné hrozbě přesouvání 
zdrojů CO2. Opatření zaměřená na 
podporu vybraných odvětví s vysokou 
energetickou náročností uvedená v článku 
10b mohou být zrušena pouze 
mezinárodní dohodou se stejnými cíli v 
oblasti snížení emisí, jako jsou stanoveny 
pro členské státy.

K této zprávě budou připojeny všechny 
vhodné návrhy, které mohou obsahovat:

K této analytické zprávě budou připojeny 
všechny vhodné návrhy, které mohou 
obsahovat:

Or. de

Odůvodnění

Jistoty investic a plánování pro průmyslová odvětví a pododvětví s vysokou energetickou 
náročností, pro která má Komise určit riziko přesouvání emisí CO2 teprve v červnu 2010, lze 
dosáhnout tím, že se s předstihem stanoví, kterým odvětvím budou bezplatné povolenky ve 
100% výši přiděleny. S cílem zabránit přesouvání zdrojů emisí CO2 musí být bezplatné 
přidělování povolenek probíhat do té doby, než bude existovat mezinárodní dohoda, která 
bude mít v oblasti snížení emisí stejné cíle, jako jsou stanoveny pro členské státy.
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Pozměňovací návrh 598
Antonio De Blasio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději 31. prosince 2009 Evropskému 
parlamentu a Radě analytickou zprávu o 
situaci energeticky náročných 
průmyslových odvětví nebo pododvětví, 
která produkují přímé nebo nepřímé 
emise, jež mohou čelit závažné hrozbě 
přesunu emisí uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat: – úpravu procentuálního 
podílu povolenek, jež obdržela bezplatně 
odvětví nebo pododvětví uvedená v článku 
10a;

Or. hu

Pozměňovací návrh 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 

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

významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2010
Evropskému parlamentu a Radě 
analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě přesunu emisí uhlíku. K této zprávě 
budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které mohou obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

Ze stejných důvodů zmíněných výše, pokud jde o určení odvětví, jež mohou čelit přesunu emisí 
uhlíku, by datum předložení zprávy Evropskému Parlamentu a Radě mělo být podle našeho 
názoru přesunuto na červen 2010.

Pozměňovací návrh 600
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Otázku přesunu emisí uhlíku je třeba řádně vyřešit, a to přijetím očekávaného legislativního 
rámce. Určení zejména průmyslových odvětví, jež čelí hrozbě přesunu emisí uhlíku, a 
příslušných opatření, která by tomu měla zabránit, jsou proto problémy, které je třeba vyřešit 
co nejdříve a dříve než v roce 2011.

Odvětví energetiky, které působí v některých členských státech, tj. několik samostatných 
energetických trhů, je náchylné k přesunům emisí uhlíku ve stejné míře jako energeticky 
náročná průmyslová odvětví a mělo by být do zprávy Komise začleněno.

Pozměňovací návrh 601
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Richard Seeber

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



AM\734914CS.doc 37/90 PE409.659v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být schopná provést do června 2010 analýzu výsledků konference z Kodaně, 
jež se bude konat v prosinci 2009. Tato analýza a následující opatření poskytnou informace, 
jež budou pro trh nezbytné.

Pozměňovací návrh 603
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bezplatné povolenky nejsou dobrou reakcí na problém přesunu emisí uhlíku. Poskytnutí 
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bezplatných povolenek průmyslovým odvětvím, která patří k největším producentům 
skleníkových plynů, nepředstavuje požadované pobídky, jež by zajistily, že podniky sníží na 
minimum negativní dopady své výrobní činnosti na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 604
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

- začlenění dovozců produktů vyráběných 
v odvětvích nebo pododvětvích určených 
v souladu s odst. 1 tohoto článku do 
systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Technické úpravy.

Pozměňovací návrh 605
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- uložení úpravy hraniční daně s cílem 
vyrovnat faktickou subvenci, jejímiž 
příjemci jsou podniky provozující výrobu 
v rozvinutých zemích, jež se nepřipojily 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu. 

Or. en
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Odůvodnění

Podniky provozující výrobu v oblastech světa, v nichž se vlády rozhodly neúčastnit se 
UNFCCC, dostávají subvenci, pokud soutěží s evropskými a jinými podniky, které musejí 
získat povolenky k obchodování s emisemi. Je proto rozumné ponechat otevřenou možnost 
zavedení vyrovnávacích cel proti dovozu zboží vyrobeného v těchto oblastech, a tím zajistit 
spravedlivou soutěž a bojovat proti přesunu emisí uhlíku. 

Pozměňovací návrh 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- úpravu počtu povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny u odvětví určených v souladu s 
čl. 10 odst. 3, která jsou obzvláště 
zasažena těmito přenesenými náklady. 
Povolenky jako kompenzace přenášení 
nákladů na CO2 budou vydány navíc a 
bude o ně sníženo množství povolenek 
přidělených podle čl. 10 odst. 1, přičemž 
se na ně nevztahuje čl. 12 odst. 1 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Náklady vzešlé přenášením cen CO2 na spotřebitele elektřiny by mohly významně ovlivnit 
ziskovost odvětví náročných na spotřebu elektřiny. Pokud je navíc hrozba přesunu emisí 
uhlíku prokázána, musí být povolenky přiděleny dodatečně k povolenkám za přímé emise. 
Tyto povolenky je třeba stáhnout z dražby, přičemž nebudou mít negativní vliv na subjekty, 
které podléhají dražbám, nevztahuje-li se na ně povinnost každoročního odevzdávání 
emisních povolenek a není-li jejich převod povolen.
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Pozměňovací návrh 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- úpravu počtu povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
elektřiny u odvětví určených v souladu s 
čl. 10 odst. 3, která jsou obzvláště 
zasažena těmito přenesenými náklady. 
Povolenky jako kompenzace přenášení 
nákladů na CO2 budou vydány navíc a 
bude o ně sníženo množství povolenek 
přidělených podle čl. 10 odst. 1, přičemž 
se na ně nevztahuje čl. 12 odst. 1 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Náklady vzešlé přenášením cen CO2 na spotřebitele elektřiny by mohly významně ovlivnit 
ziskovost odvětví náročných na spotřebu elektřiny. Pokud je navíc hrozba přesunu emisí 
uhlíku prokázána, musí být povolenky přiděleny dodatečně k povolenkám za přímé emise. 
Tyto povolenky je třeba stáhnout z dražby, přičemž nebudou mít negativní vliv na subjekty, 
které podléhají dražbám, nevztahuje-li se na ně povinnost každoročního odevzdávání 
emisních povolenek a není-li jejich převod povolen.

Pozměňovací návrh 608
Irena Belohorská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- úpravu počtu povolenek získaných 
bezplatně jako kompenzace nepřímého 
účinku přenášení nákladů na CO2 do cen 
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elektřiny u odvětví určených v souladu s 
čl. 10 odst. 3, která jsou obzvláště 
zasažena těmito přenesenými náklady. 
Povolenky jako kompenzace přenášení 
nákladů na CO2 budou vydány navíc a 
bude o ně sníženo množství povolenek 
přidělených podle čl. 10 odst. 1, přičemž 
se na ně nevztahuje čl. 12 odst. 1 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Náklady vzešlé přenášením cen CO2 na spotřebitele elektřiny by mohly významně ovlivnit 
ziskovost odvětví náročných na spotřebu elektřiny. Pokud je navíc hrozba přesunu emisí 
uhlíku prokázána, musí být povolenky přiděleny dodatečně k povolenkám za přímé emise.
Tyto povolenky je třeba stáhnout z dražby, přičemž nebudou mít negativní vliv na subjekty, 
které podléhají dražbám, nevztahuje-li se na ně povinnost každoročního odevzdávání 
emisních povolenek a není-li jejich převod povolen.

Pozměňovací návrh 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostudovat zavedení kompenzační daně 
z uhlíku pro dovoz z těchto odvětví nebo 
pododvětví;

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné mít systém, aby se zabránilo nespravedlivé hospodářské soutěži mezi evropskými 
podniky. 
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Pozměňovací návrh 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
nebo odvětvová mezinárodní dohoda 
týkající se takových průmyslových odvětví 
vytvářet rovné podmínky pro úroveň 
zařízení v odvětvích, která mohou čelit 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
musí splňovat přinejmenším tato kritéria: 
(i) cíle ohledně ekvivalentu emisí CO2, 
(ii) podobné systémy snižování emisí s 
rovnocenným účinkem a založené na 
srovnávacích kritériích a uplatňované 
všemi účastnickými zeměmi nebo zeměmi 
s nerovnocennými cíli emisí CO2 v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém 
Společenství,
(iii) efektivní mezinárodní systém 
monitorování a ověřování,
(iv) závazný režim urovnávání sporů a 
jednoznačné tresty za porušování pravidel, 
a to v podobě srovnatelné se systémem 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní dohoda může zabránit přesunu emisí uhlíku pouze tehdy, bude-li splňovat určitá 
kritéria, což staví konkurující si odvětví na stejnou úroveň.
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Pozměňovací návrh 611
Irena Belohorská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
nebo odvětvová mezinárodní dohoda 
týkající se takových průmyslových odvětví 
vytvářet rovné podmínky pro úroveň 
zařízení v odvětvích, která mohou čelit 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
musí splňovat přinejmenším tato kritéria: 
(i) účast zemí, které produkují kritické 
množství nejméně 85 % celosvětové 
produkce, včetně hlavních nově se 
rozvíjejících trhů,
(ii) ekvivalentní cíle emisí CO2, 
(iii) podobné systémy snižování emisí s 
rovnocenným účinkem a založené na 
srovnávacích kritériích a uplatňované 
všemi účastnickými zeměmi nebo zeměmi 
s nerovnocennými cíli emisí CO2 v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém 
Společenství,
(iv) konkurující si materiály musí 
podléhat rovnocenným omezením s 
ohledem na aspekty životního cyklu,
(v) účinný mezinárodní systém 
monitorování a ověřování,
(vi) závazný režim urovnávání sporů a 
jednoznačné tresty za porušování pravidel, 
a to v podobě srovnatelné se systémem 
EU.

Or. en



PE409.659v01-00 44/90 AM\734914CS.doc

CS

Odůvodnění

Mezinárodní dohoda může zabránit přesunu emisí uhlíku pouze tehdy, bude-li splňovat určitá 
kritéria, což staví konkurující si odvětví na stejnou úroveň.

Pozměňovací návrh 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní dohody vztahující se na 
průmyslová odvětví, jež mohou čelit 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
nebo dále mezinárodní dohody týkající se 
zvláštního odvětví musejí být v souladu 
s níže uvedenými kritérii, pokud je snahou 
zajistit rovnocenné podmínky zařízení 
v odvětvích vystavených vážnému 
nebezpečí přesunu emisí uhlíku: 

i) účast zemí představujících kritickou 
masu alespoň 85 % světové výroby a 
zahrnující nejvýznamnější rozvíjející se 
ekonomiky,
ii) ekvivalentní cíle emisí CO2;  
iii) zavedení podobných systémů snižování 
emisí s rovnocenným účinkem 
a založených na srovnávacích kritériích 
a uplatňované všemi účastnickými 
zeměmi nebo zeměmi s nerovnocennými 
cíli emisí CO2 v odvětvích, na něž se 
vztahuje ETS EU,
iv) povinné použití podobných omezení na 
konkurenční produkty se zohledněním 
životního cyklu uvedených produktů, 
v) účinný mezinárodní systém 
monitorování a ověřování;
vi) závazný režim urovnávání sporů 
a jednoznačná pravidla pro ukládání 
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sankcí, a to v podobě srovnatelné se 
systémem EU.“

Or. pl

Odůvodnění

Mezinárodní dohoda stanoví přesuny CO2 pouze, pokud bude v souladu s kritérii, jež vytvoří 
srovnatelné podmínky pro konkurenční odvětví. 

Pozměňovací návrh 613
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 614
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Ustanovení čl. 11 odst. 1, která stanovují omezení na správní a informační úrovni, způsobí 
vysoké náklady v oblasti působnosti tohoto dokumentu.  

Úroveň kontroly stanovená článkem 11 je nepřiměřená vzhledem k cílům ochrany životního 
prostředí, jež je možné docílit díky zavedení kontrolních prostředků stanovených tímto 
článkem.

Pozměňovací návrh 615
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dražba všech povolenek by se měla okamžitě stát obecným pravidlem, neboť bezplatné 
povolenky neposkytují požadované pobídky, které by zajistily, že podniky sníží na minimum 
negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Opatření k prevenci přesunu emisí uhlíku 
jsou žádoucí, nevyžadují však poskytování bezplatných povolenek průmyslovým odvětvím, 
která patří mezi největší producenty skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 616
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Datum pro předložení vnitrostátních prováděcích opatření by mělo být posunuto na červen 
2011, aby členské státy získaly čas provést v nich změny, vyjádří-li se k nim Komise zamítavě. 
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Pozměňovací návrh 617
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

  Úprava je nutná s ohledem na zavedení modelu s referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 618
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do tří měsíců po oznámení 
vnitrostátního prováděcího opatření 
členským státem podle odstavce 1 může 
Komise toto opatření nebo jeho jakoukoli 
část odmítnout z důvodu neslučitelnosti 
s kritérii uvedenými v článku 10a odst. 1. 
Členský stát vydává povolenky podle 
odstavce 2 pouze tehdy, pokud Komise 
přijme navržené změny. Každé rozhodnutí 
o zamítnutí ze strany Komise musí být 
řádně zdůvodněno.
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Or. en

Odůvodnění

Komise musí mít slovo při schvalování vnitrostátních prováděcích opatření, aby mohla 
zajistit, že členské státy budou uplatňovat pravidla o přidělování bezplatných povolenek k 
zařízením na svém území jednotně.

Pozměňovací návrh 619
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

2a. Na zařízení nebudou přiděleny žádné 
bezplatné povolenky, pokud v zařízení 
přestala být provozována činnost uvedená 
v příloze I nebo kapacita činnosti v 
zařízení uvedené v příloze I klesla pod 
hranici v této příloze stanovenou.
Komise začlení do opatření přijatých 
podle čl. 10a odst. 1 opatření, která vymezí 
zařízení, která částečně nebo dočasně 
ukončí svůj provoz. Tato zařízení mohou i 
nadále získávat bezplatné povolenky v 
souladu s opatřeními o bezplatném 
přidělování přijatými podle čl. 10a odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěna harmonizace v celé EU, je třeba vymezit případy, kdy zařízení ukončí svůj 
provoz. 
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Pozměňovací návrh 620
Jens Holm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky a 
musí vrátit odpovídající část bezplatných 
povolenek, které jim byly vydány.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby poté, co bude rozhodnuto o uzavření zařízení, neměli provozovatelé 
zájem ve výrobě pokračovat a bezplatné povolenky si ponechat.
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Pozměňovací návrh 622
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky. 
Nevyužité povolenky se převedou do 
rezervy.

Or. en

Odůvodnění

Předpokládá se, že povolenky vyčleněné pro nové účastníky zvýší likviditu. Trh předpokládá, 
že tato likvidita bude zařízením přidělována bezplatně (sníží poptávku). Nevyužité povolenky 
by proto měly vstoupit na trh. 

Pozměňovací návrh 623
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zařízení, která ukončí svůj provoz, již 
nedostanou žádné bezplatné povolenky, 
pokud provozovatel příslušnému orgánu 
nedá najevo, že ve stanovené a rozumné 
lhůtě ve své domovské zemi nahradí 
výrobu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství před 

vstupem v platnost budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu

Používání CER výhradně s osvědčením 
„zlatý standard“ z projektových aktivit 
v systému Společenství před vstupem 

v platnost budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu

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

1. Do vstupu v platnost budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu se 
uplatňují odstavce 2 až 6.

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

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER 
výhradně s osvědčením „zlatý standard“, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER výhradně 
s osvědčením „zlatý standard“ vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v letech 2008–2012. Celkový 
počet vydaných povolenek (včetně 
povolenek vydaných v souladu s odstavci 
3, 4 a 5) nesmí překročit 50 % množství 
níže uvedených povolenek vydaných mimo 
Unii, jež nebyly vyčerpány. Do 
31. prosince 2014 vykoná příslušný orgán 
takovou výměnu na požádání.

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

3. Pokud úroveň použití CER výhradně 
s osvědčením „zlatý standard“, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER výhradně s osvědčením 
„zlatý standard“z projektů vypracovaných 
před rokem 2013, vydaných v souvislosti 
se snížením emisí od roku 2013 pro 
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povolenky platné od roku 2013. Celkový 
počet vydaných povolenek (včetně 
povolenek vydaných v souladu s odstavci 
3, 4 a 5) nesmí překročit 50 % množství 
níže uvedených povolenek vydaných mimo 
Unii, jež nebyly vyčerpány.

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

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

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

4. Pokud úroveň použití CER, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER výhradně s osvědčením 
„zlatý standard“ vydaných v souvislosti se 
snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013 v nejméně 
rozvinutých zemích.

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

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve. Celkový počet vydaných povolenek 
(včetně povolenek vydaných v souladu 
s odstavci 3, 4 a 5) nesmí překročit 50 % 
množství níže uvedených povolenek 
vydaných mimo Unii, jež nebyly 
vyčerpány.

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

5. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a 
v případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, pokud se 
jedná o kredity s osvědčením „zlatý 
standard“, s uvedením úrovně využití. V 
souladu s těmito dohodami mají 
provozovatelé možnost použít kredity 
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závazky v rámci systému Společenství. z projektových aktivit v těchto třetích 
zemích, aby splnili svoje závazky v rámci 
systému Společenství. Celkový počet 
vydaných povolenek (včetně povolenek 
vydaných v souladu s odstavci 3, 4 a 5) 
nesmí překročit 50 % množství níže 
uvedených povolenek vydaných mimo 
Unii, jež nebyly vyčerpány.

6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů v systému 
Společenství z obnovitelných energií nebo 
technologií ke zlepšení energetické 
účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů, ve kterých 
použitá základní linie je pod úrovní 
bezplatného přidělení podle opatření 
uvedených v článku 10a, nebo pod úrovní, 
kterou vyžadují právní předpisy 
Společenství.

6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů s osvědčením 
„zlatý standard“ v systému Společenství 
z obnovitelných energií nebo technologií 
ke zlepšení energetické účinnosti, kterými 
se podporuje přenos technologií a trvale 
udržitelný rozvoj. V každé takové dohodě 
se stanoví rovněž používání kreditů 
z projektů, ve kterých použitá základní 
linie je pod úrovní bezplatného přidělení 
podle opatření uvedených v článku 10a, 
nebo pod úrovní, kterou vyžadují právní 
předpisy Společenství.

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

7. Po dosáhnutí mezinárodní dohody 
o změně klimatu se v systému Společenství 
přijmou pouze CER výhradně 
s osvědčením „zlatý standard“ z třetích 
zemí, které uvedenou dohodu ratifikovaly 
až do výše 10 % úsilí o doplňkové snížení 
v souladu s článkem 9.

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice o systému pro obchodování s emisemi ETS upraví záruku na získání kreditů, které 
přispívají k celosvětovému udržitelnému rozvoji. 
Je důležité, aby ve fázi 3 plnění směrnice o EU ETS byly používány pouze kredity s označením 
„zlatý standard“. 
Pokud by nedošlo k uzavření mezinárodní dohody, mohlo by se v období 2008–2012 znovu 
použít pouze 50 % kreditů.
V případě uzavření dohody by se mohlo použít 10 % z celkového snížení, stanoveného 
směrnicí o EU ETS, spolu s CER s osvědčením „zlatý standard“.
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Pozměňovací návrh 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství před 
vstupem v platnost budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu

Používání pouze CER s osvědčením typu 
„zlatý standard“ z projektových aktivit v
systému Společenství v případě, že žádná 
budoucí mezinárodní dohoda o změně 
klimatu nevstoupí v platnost před koncem 
roku 2012
Použití metody CER je možné pouze 
tehdy, pokud uplatňuje metodiky a normy, 
jež jsou v souladu s metodikou a normami 
tzv. zlatého standardu (Gold Standard 
Foundation).

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

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER, které 
jim povolily členské státy na období 2008 -
2012, nebyla využita, aby jim vydaly 
povolenky platné na období od roku 2013 
výměnou za CER s osvědčením typu „zlatý 
standard“ a vydané v souvislosti se 
snížením emisí do roku 2012 z typů 
projektů, které schválily všechny členské 
státy v systému Společenství v letech 2008 
- 2012. Množství vydaných povolenek, 
včetně povolenek vydaných podle 
odstavců 3, 4 a 5, nesmí překročit 50 % 
celkového množství vnějších emisních 
kreditů, jež nebyly využity, jak je uvedeno 
výše. Do 31. prosince 2014 vykoná 
příslušný orgán takovou výměnu na 
požádání.

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

3. Pokud úroveň použití CER, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu pouze CER z projektů typu „zlatý 
standard“ vypracovaných před rokem 
2013, vydaných v souvislosti se snížením 
emisí od roku 2013 pro povolenky platné 
od roku 2013. Množství vydaných 
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povolenek, včetně povolenek vydaných 
podle odstavců 2, 4 a 5, nesmí překročit 
50 % celkového množství vnějších 
emisních kreditů, jež nebyly využity, jak je 
uvedeno výše.

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

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
projekty s osvědčením typu „zlatý 
standard“, které schválily všechny členské 
státy v systému Společenství v období 
2008 - 2012.

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

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

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

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2016, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve. Množství vydaných povolenek, 
včetně povolenek vydaných podle 
odstavců 2, 3 a 5, nesmí překročit 50 % 
celkového množství vnějších emisních 
kreditů, jež nebyly využity, jak je uvedeno 
výše.

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

5. Pokud úroveň použití CER, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008–2012, nebyla využita a v 
případě, že uzavření mezinárodní dohody 
o změně klimatu se opozdí, kredity z 
projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi, s uvedením 
úrovně využití. V souladu s těmito 
dohodami mají provozovatelé možnost 
použít kredity z projektových aktivit v 
těchto třetích zemích, odpovídají-li typu 
„zlatý standard“, aby splnili svoje závazky 
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v rámci systému Společenství. Množství 
vydaných povolenek, včetně povolenek 
vydaných podle odstavců 2, 3 a 4, nesmí 
překročit 50 % celkového množství 
vnějších emisních kreditů, jež nebyly 
využity, jak je uvedeno výše.

6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů v systému 
Společenství z obnovitelných energií nebo 
technologií ke zlepšení energetické 
účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů, ve kterých 
použitá základní linie je pod úrovní 
bezplatného přidělení podle opatření 
uvedených v článku 10a, nebo pod úrovní, 
kterou vyžadují právní předpisy 
Společenství.

6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů typu „zlatý 
standard“ v systému Společenství z 
obnovitelných energií nebo technologií ke 
zlepšení energetické účinnosti, kterými se 
podporuje přenos technologií a trvale 
udržitelný rozvoj. V každé takové dohodě 
se stanoví rovněž používání kreditů z 
projektů, ve kterých použitá základní linie 
je pod úrovněmi, jež vyžadují právní 
předpisy Společenství.

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

7. Po dosáhnutí mezinárodní dohody o 
změně klimatu se v systému Společenství 
přijmou pouze CER s osvědčením typu 
„zlatý standard“ z třetích zemí, které 
uvedenou dohodu ratifikovaly, a to do výše 
10 % dodatečného snížení emisí 
uplatněného v souladu s články 9 a 28.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje, aby byly do systému EUTS EU přijímány kvalitní kredity, které budou splňovat 
transparentní kritéria doplňkovosti a udržitelného rozvoje. Je důležité, aby ve třetí fázi ETS 
EU byly do započítávání přijímány pouze kredity typu „zlatý standard“. Je povolen přenos 
poloviny kreditů CDM nevyužitých před rokem 2013 do fáze III po roce 2013 a podle 
mezinárodní dohody může být zařazeno do vyrovnání 10 % dodatečného snížení emisí.  

Pozměňovací návrh 626
Amalia Sartori

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

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství před 
vstupem v platnost budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství

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

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

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

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

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

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

a) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v 
souvislosti se snížením emisí do konce 
roku 2015;
b) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v 
souvislosti se snížením emisí, k nimž dojde 
od roku 2013 v zemích, které ratifikovaly 
budoucí mezinárodní dohodu o změně 
klimatu;
c) CER/ERU z projektů JI/CDM vydané v 
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souvislosti se snížením emisí, k nimž dojde 
od roku 2013 v zemích, s nimiž EU 
uzavřela dvoustrannou nebo 
mnohostrannou dohodu o spolupráci 
v otázce změny klimatu, a to do 
31. prosince 2015; nebo
d) kredity z činností pro snížení emisí, 
které vznikly v souladu s požadavky
stanovenými v dohodách o spolupráci v 
zemích, které nejsou způsobilé podle 
CDM a které uzavřely dohodu o 
spolupráci se Společenstvím ohledně 
snižování emisí po roce 2013 do jednoho 
roku od vstupu v platnost budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh zajistí, že budou plně využity úrovně CER/ERU, jež 
provozovatelům povolily členské státy na období 2008–2012. Pozměňovací návrh rovněž 
přenáší myšlenku doplňkové zásady, tj. zásady podle níž může být až polovina úsilí o dosažení 
závazků na snížení emisí (jež by mělo zahrnovat růst v důsledku zvýšení hospodářské aktivity) 
může být vyvinuta prostřednictvím mezinárodních mechanismů ve třetím období obchodování. 
Tato zásada by měla být uplatňována nezávisle na vstupu budoucí mezinárodní dohody v 
platnost.

Pozměňovací návrh 627
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství před 
vstupem v platnost budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu

Používání CER a ERU z projektových 
aktivit v systému Společenství s ohledem 
na uzavření budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu

Or. en
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Odůvodnění

Nikoli všechny ustanovení článku 11a se vztahují na situaci před vstupem budoucí 
mezinárodní dohody v platnost.

Pozměňovací návrh 628
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby bylo zaručeno, že projekty 
mechanismu čistého rozvoje budou jasně 
doplňkové a přispějí k udržitelnému 
rozvoji, měla by Komise povolovat pouze 
projekty typově odpovídající „zlatému 
standardu“. Tento požadavek se vztahuje 
na odstavce 2 až 7.

Or. en

Odůvodnění

Používání kritérií „zlatého standardu“ zajistí, že akreditaci získají pouze vysoce kvalitní 
projekty, které přinesou snížení emisí, k nimž by bylo jinak nedošlo a projekty znamenající 
jasný přínos rozvoji místních komunit.

Pozměňovací návrh 629
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Ve správní radě „zlatého standardu“ 
by měli být zastoupeni zástupci Komise a 
Evropského parlamentu, aby zajišťovali 



PE409.659v01-00 62/90 AM\734914CS.doc

CS

odpovídající budoucí rozvoj standardů 
kvality „zlatého standardu“. 

Or. en

Odůvodnění

Tím bude zajištěno, že kritéria zlatého standardu budou referenčními kritérii při používání v 
ETS EU. Komise by neměla vývoj kritérií kvality ponechat na nezávislých organizacích. Měla 
by se k němu vyjadřovat.

Pozměňovací návrh 630
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012. Do 31.března 2015 vykoná příslušný 
orgán takovou výměnu na požádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012. Do 31. března 2015 vykoná 
příslušný orgán takovou výměnu na 
požádání.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zavádět zvláštní ověřovací proces na úrovni EU vedle globálně přijímaného 
režimu.

Pozměňovací návrh 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé mohou požádat příslušný 
orgán, pokud úroveň použití CER/ERU, 
které jim povolily členské státy na období 
2008 - 2012, nebyla využita, aby jim 
vydaly povolenky platné na období od roku 
2013 výměnou za CER a ERU vydané 
v souvislosti se snížením emisí do roku 
2012 z typů projektů, které schválily 

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

které schválily všechny členské státy v 
systému Společenství v letech 2008 - 2012. 
Do 31. prosince 2014 vykoná příslušný 
orgán takovou výměnu na požádání.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud by EU přijala určitá pravidla a typy projektů na úrovni OSN, avšak používala přitom 
druhý filtr na úrovni EU, mohlo by to mít negativní dopady na budoucí jednání se zbytkem 
světového společenství. Je tedy logické přijmout v rámci EU to, co jsme již přijali na 
jednáních v rámci OSN. 
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Pozměňovací návrh 636
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

 Ne všechny členské státy pravděpodobně přijmou začlenění lesních kreditů do systému 
obchodování s emisemi na období 2008–2012.

Pozměňovací návrh 637
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
projekty typu „zlatý standard“, které 
schválily všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení prodlužuje používání CER po roce 2013. Vztahuje se na projekty zahájené před 
rokem 2013, které již byly certifikovány. Až po maximální 50% snížení množství povolenek (ve 
srovnání s druhým obchodovacím obdobím) bude možné CER vyměnit na ročním základě za 
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povolenky platné po roce 2013. Používání povolenek z projektů JI/CDM může tedy podstatně 
snížit tlak na ceny povolenek EU. Kromě toho by to umožnilo nastartovat investování v 
rozvojových zemích brát větší ohled na energetickou účinnost a vytvořit vývozní možnosti.

Pozměňovací návrh 639
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nekonzistentní povolovat vyrovnání v průmyslových odvětvích, které mají sklon k 
přesunu emisí uhlíku. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto 
odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesun emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec se uplatňuje na všechny 
typy projektů, které schválily všechny 
členské státy v systému Společenství 
v období 2008–2012, jakož i na činnosti 
vyplývající z využití půdy, změn ve využití 
půdy a lesnictví.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem čl. 11a odst. 2 .

Pozměňovací návrh 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Christofer Fjellner

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec se uplatňuje na typy 
projektů, které byly schváleny podle 
UNFCCC v období 2008 - 2012.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by EU přijala určitá pravidla a typy projektů na úrovni OSN, avšak používala přitom 
druhý filtr na úrovni EU, mohlo by to mít negativní dopady na budoucí jednání se zbytkem 
světového společenství. Je tedy logické přijmout v rámci EU to, co jsme již přijali na 
jednáních v rámci OSN. 

Pozměňovací návrh 644
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec se uplatňuje na typy 
projektů, které byly schváleny v systému 
Společenství v období 2008 - 2012.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zavádět zvláštní ověřovací proces na úrovni EU vedle globálně přijímaného 
režimu.

Pozměňovací návrh 645
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Modifikace rozšiřuje posílené používání CER podle čl. 11a odst. 3 na situaci uvedenou v 
odstavci 4. (Viz rovněž odůvodnění k odstavci 3.).
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Pozměňovací návrh 646
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nekonzistentní povolovat vyrovnání v průmyslových odvětvích, které mají sklon k 
přesunu emisí uhlíku. Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto 
odvětvích by mohlo v podstatě znamenat finanční pobídky podporující přesun emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 647
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008 - 2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER vydaných v souvislosti se 

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

snížením emisí od roku 2013 pro 
povolenky z nových projektů, které se 
zahájily od roku 2013..

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné povolit další investice do projektů CDM/JI zahájených od roku 2013, aby se 
zajistilo snížení emisí za nejnižší náklady a zároveň dodrželo plánované snížení v EU. 

Pozměňovací návrh 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel, který použil tCER, musí 
vrátit CER, tCER, ERU nebo povolenky 
alespoň 30 dní před vypršením platnosti 
tCER, aby kryl emise pokryté 
prostřednictvím tCER, které vypršely. 
Pokud provozovatel nenahradí použité 
tCER, aby kryl emise povolené před 
vypršením jejich platnosti, bude po něm 
požadováno zaplacení sankce při 
překročení emisí podle ustanovení článku 
16.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem čl. 11a odst. 2.

Pozměňovací návrh 652
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, dokud tyto země 
neratifikují dohodu se Společenstvím, 
anebo do roku 2020 podle toho, která z 
těchto skutečností nastane dříve

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zavádět zvláštní ověřovací proces na úrovni EU vedle globálně přijímaného 
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režimu.

Pozměňovací návrh 653
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, dokud tyto země 
neratifikují dohodu se Společenstvím, 
anebo do roku 2020 podle toho, která z 
těchto skutečností nastane dříve

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zavádět zvláštní ověřovací proces na úrovni EU vedle globálně přijímaného 
režimu.

Pozměňovací návrh 654
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

podle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 655
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
všechny typy projektů, které schválily 
všechny členské státy v systému 
Společenství v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2010, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

První pododstavec se uplatňuje na CER pro 
typy projektů, které byly schváleny podle 
UNFCCC v období 2008 - 2012, dokud 
tyto země neratifikují dohodu se 
Společenstvím, anebo do roku 2020, podle 
toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by EU přijala určitá pravidla a typy projektů na úrovni OSN, avšak používala přitom 
druhý filtr na úrovni EU, mohlo by to mít negativní dopady na budoucí jednání se zbytkem 
světového společenství. Je tedy logické přijmout v rámci EU to, co jsme již přijali na 
jednáních v rámci OSN.

Pozměňovací návrh 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Provozovatel, který použil tCER, musí 
vrátit CER, tCER, ERU nebo povolenky 
alespoň 30 dní před vypršením platnosti 
tCER, aby kryl emise pokryté 
prostřednictvím tCER, které vypršely. 
Pokud provozovatel nenahradí použité 
tCER, aby kryl emise povolené před 
vypršením jejich platnosti, bude po něm 
požadováno zaplacení sankce při 
překročení emisí podle ustanovení článku 
16.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Provozovatelé mohou využít CER, 
ERU nebo jiné schválené kredity ze 
třetích zemí, které podepsaly Kjótský 
protokol, a to až do výše 60 % 
plánovaného snížení EU na období let 
1990 až 2020.  Kredity CER/ERU můžou 
pocházet z projektů zahájených od roku 
2013.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné povolit další investice do projektů CDM/JI zahájených od roku 2013, aby se 
zajistilo snížení emisí za nejnižší náklady a zároveň dodrželo plánované snížení pro EU. 
Doložka o doplňkovosti by měla být přezkoumána, aby byly umožněno snížení ve výši 60 % 
mimo území EU, jehož má být dosaženo na místo současných 50 %.
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Pozměňovací návrh 658
Patrick Louis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a.  Provozovatel, který musí využít tCER, 
vrátí CER, tCER, ERU či povolenky do 30 
dnů před vypršením lhůty tCER, a to tak, 
aby nahradil emise pokryté kreditem, 
jehož platnost skončí. Jestliže subjekt 
nenahradil tCER využité k pokrytí 
příslušných emisí před skončením 
platnosti kreditů, uhradí pokutu za 
překročení emisí v souladu 
s ustanoveními článku 16.

Or. fr

Odůvodnění

Porosty mohou uchovávat uhlík a produkovat dřevo, které je naopak skladováno v různých 
formách, například ve stavebnictví, nábytkářství nebo jako papír. Obtíže související s trváním 
projektů v oblasti lesního hospodářství CDM byly vyřešeny vytvořením dočasných kreditů 
CER (tCER), jež budou vráceny, až jejich platnost vyprší.

Energie ze spalování dřeva a zvýšené ukládání dřeva v různých formách mohou napomoci 
v boji proti změně klimatu. Po jedné nebo více recyklacích lze dřevo spálit, aby poskytlo 
energii ze spalování dřeva.

Pozměňovací návrh 659
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

V současnosti se odhaduje, že každé vykácení lesa vede k okamžitým opětovným emisím CO2
do ovzduší, a tím k odstraňování pobídek k různým formám využití dřeva.

Pozměňovací návrh 660
Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Roční použití kreditů zařízeními podle 
odstavců 2, 3 a 4 nepřekročí celkové 
množství rovnající se 5% emisí 
skleníkových plynů zařízení, na která se 
vztahuje tato směrnice, v daném roce, kdy 
byly splněny příslušné požadavky.

Or. en

Odůvodnění

CER a ERU podporují přenos technologií a představují bezpečnostní pojistku pro případ 
raketového vzestupu cen povolenek. Stabilizace povolených certifikátů JI/CDM na objemech 
povolených v rámci druhého obchodovacího období není v souladu s úsilím o harmonizaci, 
neboť jednotlivé členské státy povolovaly různé podíly. Pokračování těchto podílů po uplynutí 
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druhého obchodovacího období povede k pokračování nerovného zacházení s provozovateli. 
Proto je žádoucí celkový strop, který zároveň odstraňuje nerovné zacházení a neporušuje 
zaručená práva, aby se zabránilo právním krokům znevýhodněných operátorů.

Pozměňovací návrh 661
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Použití vyrovnávání by mělo podmiňovat uzavření souhrnné mezinárodní dohody pro období 
po roce 2012. Avizovaná ochota uzavřít dvoustranné dohody zahrnující financování projektů i 
v případě zpoždění procesů v rámci UNFCCC by mohlo bránit v dosažení cíle, jímž je 
uzavření této dohody.
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Pozměňovací návrh 662
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. V případě, že uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu se opozdí, kredity 
z projektů nebo jiných činností pro snížení 
emisí se mohou využít v systému 
Společenství v souladu s dohodami 
uzavřenými s třetími zeměmi. V souladu s 
těmito dohodami mají provozovatelé 
možnost použít kredity z projektových 
aktivit v těchto třetích zemích, aby splnili 
svoje závazky v rámci systému 
Společenství až do výše 50 % ročního 
snížení množství povolenek, které mají být 
přiděleny podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Modifikace rozšiřuje posílené používání CER podle čl. 11a odst. 3 na situaci uvedenou v 
odstavci 5. (Viz rovněž odůvodnění odstavce 3).

Pozměňovací návrh 663
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V každé dohodě uvedené v odstavci 5 se 
stanoví používání kreditů v systému 
Společenství z obnovitelných energií nebo 
technologií ke zlepšení energetické 

vypouští se
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účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů, ve kterých 
použitá základní linie je pod úrovní 
bezplatného přidělení podle opatření 
uvedených v článku 10a, nebo pod úrovní, 
kterou vyžadují právní předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Použití vyrovnávání by mělo podmiňovat uzavření souhrnné mezinárodní dohody pro období 
po roce 2012. Avizovaná ochota uzavřít dvoustranné dohody zahrnující financování projektů i 
v případě zpoždění procesů v rámci UNFCC by mohlo bránit v dosažení cíle, jímž je uzavření 
této dohody.

Pozměňovací návrh 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 až 5, 
mohou provozovatelé požádat každoročně
příslušný orgán, aby vydal jisté minimální 
množství povolenek platných od roku 
2013 výměnou za CER a ERU až do výše 
10 procent jejich ověřených emisí v 
předchozím roce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 665
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Od roku 2013 se v systému Společenství 
přijmou pouze CER typu „zlatý standard“ 
a ERU typu „zlatý standard“ z třetích 
zemí, které ratifikovaly budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu. 
V období 2008–2012 budou příděly 
v systému Společenství o 6,5 % nižší než 
emise v roce 2005. Všichni provozovatelé, 
kteří v tomto období používali nižší 
procentuální podíl ERU a CER ve
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi 
a kteří nepřenášejí nároky ve smyslu 
odstavce 2, by měli mít možnost používat 
takové kredity do průměrné výše 5 % jimi 
produkovaných emisí každý rok v období 
2013–2020, stejně jako noví účastníci na 
trhu a nová odvětví.
CER a ERU typu „zlatý standard“ jsou 
kredity, které: 
a) představují skutečná, ověřitelná, 
dodatečná a trvalá snížení emisí z 
projektů, které představují jasný přínos 
pro udržitelný rozvoj a nemají žádné 
podstatné negativní environmentální ani 
sociální dopady.
b) pocházejí z projektů v zemích, které 
příslušně přispívají k celosvětovému 
snížení emisí podle budoucí mezinárodní 
dohody poté, co tuto dohodu ratifikovaly;  
a 
c) jsou přijímány nebo budou 
pravděpodobně přijímány v dalších 
hlavních systémech obchodování s 
emisemi, včetně přinejmenším v jakémkoli 
federálním systému obchodování s 
emisemi USA.
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Harmonizovaná opatření potvrzující, 
které projekty nebo typy projektů splňují 
tato kritéria, mohou být v nejasných 
případech přijata regulativním postupem s 
kontrolou uvedeným v čl. 23 odst. 3  
Žádný členský stát nemůže odmítnout 
uznat kredity, u nichž je potvrzeno, že 
splňují tato kritéria.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění zajistí, aby všichni provozovatelé mohli v období 2013–2020 využívat projekty 
JI/CDM s vysokými standardy, pokud hostitelské země ratifikovaly kodaňskou dohodu o 
klimatu. Provozovatelé mají na výběr mezi tímto novým nárokem na úrovni 5 % jejich ročních 
emisí a přenesením nároku podle národního alokačního plánu (NAP II). Podniky si 
pochopitelně zvolí variantu, která jim poskytne největší nárok. Projekty typu „zlatý standard“ 
jsou definovány a přispějí k zřízení celosvětového trhu s uhlíkem a k mezinárodní dohodě. 
Žádný jednotlivý členský stát by neměl mít možnost vetovat kredity, o nichž je potvrzeno, že 
jsou typu „zlatý standard“.

Pozměňovací návrh 666
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Od roku 2013 se v systému Společenství 
přijmou pouze CER typu „zlatý standard“ 
a ERU typu „zlatý standard“ z třetích 
zemí, které ratifikovaly budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu. 
V období 2008–2012 budou příděly 
v systému Společenství o 6,5 % nižší než 
emise v roce 2005. Všichni provozovatelé, 
kteří v tomto období používali nižší 
procentuální podíl ERU a CER ve 
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi 
a kteří nepřenášejí nároky ve smyslu 
odstavce 2, by měli mít možnost používat 
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takové kredity do průměrné výše 6 % jimi 
produkovaných emisí každý rok v období 
2013–2020, stejně jako noví účastníci na 
trhu a nová odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit množství kreditů CDM a JI. Součastně je 
důležité zachovat integritu systému z hlediska životního prostředí (viz odpovídající 
pozměňovací návrh k čl. 11a odst. 7).

Pozměňovací návrh 667
Anders Wijkman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Po roce 2013 se v systému Společenství 
přijmou pouze kredity z třetích zemí, které 
ratifikovaly budoucí mezinárodní dohodu
o změně klimatu, a to v souladu s 
uvedenou dohodou.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla dodržet své mezinárodní závazky a přijmout všechny kredity, které budou přijaty 
v souladu s budoucí mezinárodní dohodou o změně klimatu. 

Pozměňovací návrh 668
Georgs Andrejevs

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení právní jistoty by mělo být jasně stanoveno, že nelze nezapočítat využití kreditů z
projektů, které byly zahájeny před uzavřením mezinárodní dohody.

Pozměňovací návrh 669
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Kredity spojené s lesním hospodářstvím jsou nezbytné, aby se rozvojové země mohly 
smysluplně zapojit do úsilí o zmirňování změn klimatu, čímž se zajistí úspěšné uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu pro období po Kjótu. Kredity uhlíku spojené s 
lesnictvím rovněž poskytnou evropským hospodářským odvětvím omezenou, ale důležitou 
pružnost při přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství.

Pozměňovací návrh 670
Anders Wijkman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise se snaží zajistit, aby každá 
dohoda podle odstavce 5 a mezinárodní 
dohoda podle odstavce 7 zahrnovala 
systém vydávání kreditů za zalesňování, 
obnovu lesa, snížené emise při 
odlesňování a jiné projekty a činnosti 
udržitelného lesního hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Po roce 2013 by všichni provozovatelé, 
kteří v období mezi roky 2008 a 2012 
využívali méně než 6,5 % ERU a CER ve 
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi 
a kteří nepřenášejí nároky ve smyslu 
odstavce 2, měli mít možnost využívat 
takové kredity až do výše 5 % jimi 
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produkovaných emisí každý rok v období 
2013–2020, stejně jako noví účastníci na 
trhu a nová odvětví.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na odlišný procentuální podíl ERU a CRU zaručovaný členskými státy ve druhém 
obchodovacím období by měli mít všichni účastníci přístup k omezenému množství kreditů 
ještě po skončení druhého obchodovacího období.

Pozměňovací návrh 672
Georgs Andrejevs

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Po roce 2013 by všichni provozovatelé, 
kteří v období mezi roky 2008 a 2012 
využívali méně než 6,5 % ERU a CER ve 
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi 
a kteří nepřenášejí nároky ve smyslu 
odstavce 2, měli mít možnost využívat 
takové kredity až do výše 7 % jimi 
produkovaných emisí každý rok v období 
2013–2020, stejně jako noví účastníci na 
trhu a nová odvětví.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na odlišný procentuální podíl ERU a ERU zaručovaný členskými státy ve druhém 
obchodovacím období by měli mít všichni účastníci přístup k omezenému množství kreditů 
ještě po skončení druhého obchodovacího období.



PE409.659v01-00 90/90 AM\734914CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 673
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Za účelem zachování 
environementální integrity systému 
Společenství a k zajištění toho, aby v 
Evropě došlo ke snížení emisí na úrovně 
stanovené v cílech na snížení emisí, se 
zruší celkový objem emisních povolenek 
EU (EUA) rovný objemu CER a ERU a 
ekvivalentních kreditů, jež smějí zařízení 
využít.  Rozumí se, že tento objem 
povolenek EU se odečte od povolenek, jež 
by jinak byly určeny k dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zvýšit energetickou účinnost. Proto se v odpovídajícím pozměňovacím návrhu 
navrhuje zvýšit množství kreditů CDM a JI. Současně je důležité zachovat environmentální 
integritu systému. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nahradit dražbu prostřednictvím 
CDM a neohrozit zásadu doplňkovosti.
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