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Pozměňovací návrh 675
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 b – odst. 1 – nový pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V čl. 11b odst. 1 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Společenství a jeho členské státy povolí 
jen ty projektové aktivity, jejichž všichni 
účastníci mají svoje sídlo buď v zemi, 
která uzavřela mezinárodní dohodu 
týkající se takovýchto projektů, nebo 
v zemi, subfederálním nebo regionálním 
celku, který má spojitost se systémem 
Společenství podle článku 25.“

Or. pl

Odůvodnění

Tento návrh odporuje zásadě svrchovanosti členských států v oblasti hospodářské a 
zahraniční politiky.

Pozměňovací návrh 676
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. V článku 12 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:
„1a. Komise zveřejní analýzu případu pro 
akci, včetně legislativních návrhů, týkající 
se obchodování zasvěcených osob 
a manipulace na trhu s emisními 
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povolenkami. V rámci této analýzy se 
mimo jiné zváží, zda se povolenky považují 
za finanční nástroje, na něž se vztahuje 
směrnice 2003/6/ES o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem 
(zneužívání trhu).“

Or. en

Odůvodnění

Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) jsou otázky, které 
stojí za prozkoumání. Dříve než bude zavedena zatěžující regulace, by však měla být 
provedena analýza, která se již nyní provádí na základě směrnice EU o zneužívání trhu 
a směrnice o trzích finančních nástrojů (MIFID).

Pozměňovací návrh 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 12 se vkládá odstavec 2a, který 
zní:
„2a. V případě, že do 1. ledna 2012 
nebudou zavedena opatření Společenství 
pobízející k omezení vypouštění oxidů 
dusíku z letadel, která vykonávají činnosti 
v oblasti letectví uvedené v příloze I, 
bránící nepřijatelným technologickým 
kompromisům mezi snížením emisí CO2
a NOx a zajišťující srovnatelnou úroveň 
ochrany klimatu, vydělí se množství oxidu 
uhličitého, které může provozovatel 
letadel vypustit na základě povolenky (jiné 
než povolenky na emise z letectví) nebo 
CER či ERU faktorem vlivu o hodnotě 2. 
Komise případně tento faktor vlivu na 
základě vědeckého důkazu pozmění, a to 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“
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Or. en

Odůvodnění

Pokud nebudou opatření pro vypořádání s emisemi NOx zavedena při zahájení systému, 
povedou jakékoli povolenky na emise využívané v odvětví letectví k negativnímu klimatickému 
dopadu ve srovnání s povolenkami využívanými jinými odvětvími podle tohoto systému.

Pozměňovací návrh 678
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise přijme nařízení o monitorování 
a vykazování emisí a v případě potřeby 
rovněž o údajích o činnostech uvedených 
v příloze 1, které jsou založeny na 
zásadách monitorování a vykazování emisí 
stanovených v příloze IV.

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

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

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

2. Nařízení může zohlednit nejpřesnější 
a nejaktuálnější dostupný vědecký důkaz
týkající se příčin a vývoje změny klimatu.

K těmto požadavkům může patřit 
podávání zpráv o úrovni emisí z výroby 
elektrické energie, na které se vztahuje 
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systém Společenství a které souvisejí 
s výrobou takovýchto produktů.
3. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel zařízení podal příslušnému 
orgánu zprávu o emisích z uvedeného 
zařízení během každého kalendářního roku 
po skončení uvedeného roku v souladu 
s tímto nařízením.“

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

Or. pl

Odůvodnění

Článek 14 ve své stávající podobě stanoví velmi široké a podrobné požadavky na podávání 
zpráv, pro které neexistuje žádné dostatečné objektivní odůvodnění.

Neměly by být šířeny pouze vědecké poznatky podporující hypotézu o skleníkových plynech, 
ale rovněž co nejširší škála možných vědeckých vysvětlení stávajících změn, při současném 
zohlednění dalších uznávaných hypotéz.

Pozměňovací návrh 679
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nařízení pro monitorování a 
vykazování emisí bude přijato do 
31. prosince 2011.

Or. es

Pozměňovací návrh 681
Caroline Lucas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nařízení může zahrnovat požadavky 
na používání automatizovaných systémů 
a formátů výměny údajů za účelem 
sladění komunikace týkající se 
monitorovacího plánu, výroční zprávy 
o emisích a kontrolních činností mezi 
provozovatelem, kontrolním subjektem 
a příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Využívání systémů informačních technologií zlepší transparentnost monitorování 
a vykazování emisí v rámci systému obchodování s emisemi EU. To bude důležité pro další 
rozšiřování systému obchodování s emisemi EU nebo pro jeho propojování s jinými odvětvími 
a systémy obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 682
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2003/87/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Článek 15 se mění takto: vypouští se
a) název se nahrazuje tímto: „Ověřování a 
akreditace“
b) doplňují se nové pododstavce, které 
znějí: „Komise přijme nařízení o 
ověřování zpráv o emisích a akreditaci 
ověřovatelů, ve kterém se konkretizují 
podmínky akreditace a vzájemného 
uznávání ověřovatelů, jakož i odnímání 
akreditací ověřovatelům a v případě 
potřeby rovněž dohledu a vzájemného 
ověřování.
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 
odst. 3.“

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je spojen s podstatným nárůstem administrativní a kontrolní zátěže.

Pozměňovací návrh 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 15 – nový odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme nařízení o ověřování zpráv 
o emisích a akreditaci ověřovatelů, ve 

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

kterém se konkretizují podmínky 
akreditace a vzájemného uznávání 
ověřovatelů, jakož i odnímání akreditací 
ověřovatelům a v případě potřeby rovněž 
dohledu a vzájemného ověřování. Toto 
nařízení bude přijato do 31. prosince 
2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V článku 16 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

"4. Pokuty za překročení emisí týkající se 
povolenek vystavených po 1. lednu 2013 
se zvýší v souladu s evropským indexem 
spotřebitelských cen“.

Or. pl

Odůvodnění

Není důvod ukládat přísnější sankce za nesplnění nereálných cílů uložených bez konzultace.

Pozměňovací návrh 685
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokuty za překročení emisí týkající se 4. Pokuty za překročení emisí týkající se 
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povolenek vystavených po 1. lednu 2013 se 
zvýší v souladu s evropským indexem 
spotřebitelských cen.

povolenek vystavených po 1. lednu 2013 se 
zvýší v souladu s evropským indexem 
spotřebitelských cen. Platba pokuty za 
překročení emisí nezbavuje provozovatele 
povinnosti vyřadit počet povolenek 
rovnající se tomuto překročení emisí při 
vyřazování povolenek, pokud jde 
o následující kalendářní rok.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabránění tomu, aby podniky platily pokuty s cílem mít možnost nadále využívat 
veškeré své emise, by mělo být jednoznačně stanoveno, že mají stále povinnost vyřadit dané 
množství povolenek.

Pozměňovací návrh 686
Konrad Szymański

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolenky vydané od 1. ledna 2013 se 
uchovávají v registru Společenství.“

1. Povolenky vydané od 1. ledna 2013 se 
uchovávají v registru Společenství.“

Každý členský stát má přístup k registru 
Společenství pro provádění postupů 
týkajících se zachovávání účtů otevřených 
v členském státu a přidělování, vyřazování 
a rušení povolenek na základě nařízení 
o standardizovaném a bezpečném systému 
registru.
Registr Společenství neomezuje členské 
státy v plnění jejich povinností 
a provádění povolených operací na 
základě UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 687
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise může změnit přílohy této směrnice 
s výjimkou příloh I a IIa na základě zpráv 
uvedených v článku 21 a zkušeností 
s uplatňováním této směrnice. Přílohy I a 
IIa mohou být změněny pouze v souladu 
s postupem uvedeným v článku 251 
Smlouvy. Přílohy IV a V se mohou změnit 
a doplnit s cílem zlepšit monitorování, 
vykazování a ověřování emisí.

Or. en

Odůvodnění

Přílohy I a IIa patří k podstatným prvkům této směrnice a jakékoli jejich změny by měly být 
prováděny prostřednictvím postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 688
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise může změnit přílohy této směrnice 
s výjimkou příloh I a IIa na základě zpráv 
uvedených v článku 21 a zkušeností 
s uplatňováním této směrnice. Přílohy I a 
IIa mohou být změněny pouze v souladu 
s postupem uvedeným v článku 251 
Smlouvy. Přílohy IV a V se mohou změnit 
a doplnit s cílem zlepšit monitorování, 
vykazování a ověřování emisí.
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Or. en

Odůvodnění

Přílohy I a IIa patří k podstatným prvkům této směrnice a jakékoli jejich změny by měly být 
prováděny prostřednictvím postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 689
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí jiných skleníkových plynů, než jsou ty, které jsou v současnosti uvedené v příloze 2, 
povede k výraznému narušení trhu a nejistotě plánování. Nové plyny v systému obchodování 
s emisemi EU by mohly náhle změnit nabídku či poptávku po povolenkách, a způsobit tak 
nevítané náhlé cenové výkyvy.

Pozměňovací návrh 690
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k příloze IIa by vyžadovaly politické rozhodnutí, a proto by měly 
podléhat postupu spolurozhodování, nikoli postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nevěříme, že je vhodné měnit přílohu IIa (která stanoví zvýšení podílu povolenek dražených 
členskými státy pro účely solidarity a růstu Společenství) postupem projednávání ve výborech.
Jedná se o výrazně politickou otázku, jejíž změny by měly podléhat postupu spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 692
Linda McAvan

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V čl. 24 odst. 1 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:
„1. Od roku 2008 mohou členské státy
používat obchodování s povolenkami na 
emise v souladu s touto směrnicí pro 
činnosti vykonávané v zařízeních či jinde
a skleníkové plyny, které nejsou uvedeny 
v příloze I, pokud je zahrnutí těchto 
činností [...] a skleníkových plynů 
schváleno Komisí v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 23 odst. 2 s přihlédnutím 
ke všem relevantním kritériím, zejména 
vlivům na vnitřní trh, možným 
narušením hospodářské soutěže, 
environmentálnímu dopadu úpravy 
a spolehlivosti plánovaného systému 
monitorování a vykazování.“

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu směrnice 2003/87/ES, a sice odstavce, který nebyl změněn 
návrhem Komise. Zajišťuje flexibilitu, pokud jde o jakákoli budoucí zapojení, jako je vytápění 
domácností.

Pozměňovací návrh 693
Linda McAvan

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V článku 24 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. V případě, že jsou tato opatření 
zavedena, přezkumy prováděné podle 
článku 30 také posuzují, zda by měla být 
změněna tato směrnice, aby se zahrnuly 
emise z těchto činností harmonizovaným 
způsobem pro celé Společenství.“

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu směrnice 2003/87/ES, a sice článku, který nebyl změněn 
návrhem Komise. Vyjasňuje, že by po zapojení v průběhu fáze III měl být zvažován přezkum 
celé směrnice, a nikoli pouze přílohy I.

Pozměňovací návrh 694
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vkládá se nový článek 24a, který zní: vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč je nezbytné zavádět další vnitrostátní kompenzační mechanismus. Možnost 
volby mezi aktivitami a pokračování v projektu JI poskytuje členským státům dostatečnou 
flexibilitu. Existuje nebezpečí dvojího započtení snížení emisí v neobchodních i obchodních 
odvětvích.

Pozměňovací návrh 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento článek zavádí vnitrostátní kompenzační projekty, které umožní snižování emisí v Evropě 
v odvětvích, na která se nevztahuje systém obchodování s emisemi EU. Pokud by tyto projekty 
byly povoleny, vytvořily by dodatečné povolenky a odvětví spadající do systému obchodování 
s emisemi EU by zvýšila své emise, čímž by v zásadě zvýšila strop.
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Pozměňovací návrh 696
Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vkládá se nový článek 24a, který zní: vypouští se
„Článek 24a

Harmonizovaná pravidla projektů, 
kterými se snižují emise

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kompenzace nepovedou k čistému snížení emisí EU, neboť převádí snížení 
dosažená mimo systém obchodování s emisemi do tohoto systému. To umožní zvýšení emisí 
v systému obchodování s emisemi. Žádný strop vnitrostátních kompenzací neumožňuje 
nekonečné zvyšování emisí v systému obchodování s emisemi, které by narušilo 
environmentální integritu tohoto systému.

Pozměňovací návrh 697
Marie-Noëlle Lienemann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vkládá se nový článek 24a, který zní: vypouští se
„Článek 24a

Harmonizovaná pravidla projektů, 
kterými se snižují emise

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kompenzace nepovedou k čistému snížení emisí EU, neboť převádí snížení 
dosažená mimo systém obchodování s emisemi do tohoto systému. To umožní zvýšení emisí 
v systému obchodování s emisemi. Žádný strop vnitrostátních kompenzací neumožňuje 
nekonečné zvyšování emisí v systému obchodování s emisemi, které by narušilo 
environmentální integritu tohoto systému.

Pozměňovací návrh 698
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vkládá se nový článek 24a, který zní: vypouští se
„Článek 24a

Harmonizovaná pravidla projektů, 
kterými se snižují emise

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

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by mohl být proveden návrh na umožnění začlenění (kreditů z) odvětví nebo 
činností do systému obchodování s emisemi, aniž by došlo k porušení závazků v oblasti snížení 
emisí neobchodních odvětví na základě rozhodnutí o společném úsilí.

Pozměňovací návrh 699
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2003/87/ES
Článek 24 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise do 30. června 2011 přijme kromě 
zahrnutí uvedeného v článku 24 přijmout 
prováděcí opatření na vydávání povolenek, 
pokud jde o projekty, které spravují 
členské státy nebo Komise a kterými se 
snižují emise skleníkových plynů nebo 
posiluje odstraňování CO2 vně systému 
Společenství.

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

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

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

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

2. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, ve kterých se stanoví 
podrobnosti o kreditování projektům na 
úrovni Společenství uvedeným 
v odstavci 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Vydávání povolenek pro projekty, které snižují emise v třetích zemích, by mohlo a) doplňovat 
projekty CDM a JI nebo projektové mechanismy, které budou rozvinuty v rámci budoucí 
mezinárodní dohody o klimatu, nebo tyto projektové mechanismy nahradit v případě, že 
nebude dosaženo mezinárodní dohody, nebo že toto dosažení bude zpožděno, b) poskytnout 
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Komisi diplomatický nástroj pro vyjednávání dvoustranných dohod a c) být prvním krokem 
k propojení s dalšími systémy stanovícími stropy obchodování s emisemi tím, že by umožnilo 
vzájemné uznávání společných projektových mechanismů.

Pozměňovací návrh 700
Philippe Busquin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

2. Komise může přijmout prováděcí 
opatření, ve kterých se stanoví podrobnosti 
o kreditování projektům na úrovni 
Společenství uvedeným v odstavci 1.

2. Komise přijme prováděcí opatření, ve 
kterých se stanoví podrobnosti o 
kreditování projektům na úrovni 
Společenství uvedeným v odstavci 1. 

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
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jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že výraz „přijme“ je vhodnější, neboť zajišťuje právní a hospodářskou jistotu 
a pomáhá zabránit případným pochybením při překladu.

Mělo by být vyjasněno, že podniky zahrnuté do těchto projektů obdrží povolenky za úspory, na 
jejichž dosažení se podílely.

Ačkoli spalování a skládkování odpadů nespadá do působnosti směrnice, mohly by projekty 
snižující emise z těchto odvětví podléhat schválení a přidělení povolenek. 

Pozměňovací návrh 701
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Prvky směrnice o systému obchodování s emisemi EU a rozhodnutí o společném úsilí jsou 
vzájemně propojené a tato spojení by měla být vzata v úvahu, aby EU jako celek splnila cíle 
v oblasti snižování emisí nákladově efektivním způsobem. Proto je nezbytné propojit odvětví 
spadající do systému obchodování s emisemi EU a odvětví, na která se tento systém 
nevztahuje, a měla by tudíž být odstraněna veškerá podmíněnost uplatňování článku 24a na 
článek 24.

Pozměňovací návrh 702
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Prvky směrnice o systému obchodování s emisemi EU a rozhodnutí o společném úsilí jsou 
vzájemně propojené a tato spojení by měla být vzata v úvahu, aby EU jako celek splnila cíle 
v oblasti snižování emisí nákladově efektivním způsobem. Proto je nezbytné propojit odvětví 
spadající do systému obchodování s emisemi EU a odvětví, na která se tento systém 
nevztahuje, a měla by tudíž být odstraněna veškerá podmíněnost uplatňování článku 24a na 
článek 24.

Pozměňovací návrh 703
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zachycené a uskladněné emise 
skleníkových plynů se považují za 
„nevypuštěné“. Pro tyto emise se 
nevyžaduje vyřazení povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Tyto plyny jsou emisemi, avšak nedostávají se do kontaktu se vzduchem. Proto by neměly být 
považovány za emise.

Pozměňovací návrh 704
Bogusław Sonik

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 24 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vkládá se nový článek 24b, který 
zní:

„Článek 24b
Flexibilita

Zařízení začleněná do systému 
Společenství během období 2013 až 2020 
mohou použít práva na emise 
skleníkových plynů na základě čl. 3 odst. 1 
a 2 rozhodnutí 2008/XX/ES na provádění 
svých povinností na podle směrnice 
2003/87/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Prvky směrnice o systému obchodování s emisemi EU a rozhodnutí o společném úsilí jsou 
vzájemně propojené a tato spojení by měla být vzata v úvahu, aby EU jako celek splnila cíle 
v oblasti snižování emisí nákladově efektivním způsobem. Proto je nezbytné zavést zásadu 
flexibility mezi systémy spadajícími do systému obchodování s emisemi EU a systémy, na 
které se tento systém nevztahuje. 

Pozměňovací návrh 705
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vkládá se nový článek 24b, který 
zní:

„Článek 24b
Flexibilita

Zařízení začleněná do systému 
Společenství během období 2013 až 2020 
mohou použít práva na emise 
skleníkových plynů na základě čl. 3 odst. 1 
a 2 rozhodnutí 2008/XX/ES na provádění 



PE409.679v01-00 28/103 AM\735217CS.doc
Externí překlad

CS

svých povinností na podle směrnice 
2003/87/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Prvky směrnice o systému obchodování s emisemi EU a rozhodnutí o společném úsilí jsou 
vzájemně propojené a tato spojení by měla být vzata v úvahu, aby EU jako celek splnila cíle 
v oblasti snižování emisí nákladově efektivním způsobem. Proto je nezbytné zavést zásadu 
flexibility mezi systémy spadajícími do systému obchodování s emisemi EU a systémy, na 
které se tento systém nevztahuje.

V zájmu vytvoření skutečných pobídek pro rozvoj projektů v třetích zemích by neměl být 
uplatněn žádný limit pro použití získaných kreditů.

Pozměňovací návrh 706
Bogusław Sonik

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 25 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je možné uzavřít dohody s cílem 
stanovit uznávání povolenek mezi 
systémem Společenství a závaznými 
systémy obchodování s emisemi 
skleníkových plynů s absolutními 
maximálními hodnotami emisí 
stanovenými v jakékoli jiné zemi nebo 
subfederálním nebo regionálním celku.

1a. Je možné uzavřít dohody s cílem 
stanovit uznávání povolenek mezi 
systémem Společenství a srovnatelnými
závaznými systémy obchodování 
s emisemi skleníkových plynů 
s absolutními maximálními hodnotami 
emisí stanovenými v jakékoli jiné zemi 
nebo subfederálním nebo regionálním 
celku.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba omezit dohody s jinými systémy obchodování s emisemi skleníkových plynů na ty, 
které poskytují stejnou úroveň spolehlivosti, pokud jde o ověřování údajů o emisích, a které 
jsou regulovány stejnými dražebními postupy.
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Pozměňovací návrh 707
Konrad Szymański

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 25 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je možné uzavřít dohody s cílem 
stanovit uznávání povolenek mezi 
systémem Společenství a závaznými 
systémy obchodování s emisemi 
skleníkových plynů s absolutními 
maximálními hodnotami emisí 
stanovenými v jakékoli jiné zemi nebo 
subfederálním nebo regionálním celku.

1a. Je možné uzavřít dohody s cílem 
stanovit uznávání povolenek mezi 
systémem Společenství a srovnatelnými
závaznými systémy obchodování 
s emisemi skleníkových plynů 
s absolutními maximálními hodnotami 
emisí stanovenými v jakékoli jiné zemi 
nebo subfederálním nebo regionálním 
celku.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba omezit dohody s jinými systémy obchodování s emisemi skleníkových plynů na ty, 
které poskytují stejnou úroveň spolehlivosti, pokud jde o ověřování údajů o emisích, a které 
jsou regulovány stejnými dražebními postupy.

Pozměňovací návrh 708
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých producentů emisí

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

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

z předcházejících tří let.

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení 
a uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata,
(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 10 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;
(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí 
z biomasy, a to za jeden kalendářní rok, 
nebo se ekvivalentí opatření již 
neuplatňují, zařízení se opět zařadí do 
systému;
(d) uveřejní informace uvedené v písm. a), 
b) a c) k veřejnému připomínkovému 
řízení.
2. Pokud po tříměsíčním období ode dne 
oznámení o veřejném připomínkovém 
řízení Komise během dalších šesti měsíců 
nevznese námitky, oznámení se považuje 
za poskytnuté.
Po odevzdání povolenek v souvislosti 
s obdobím, během něhož zařízení patří do 
systému obchodování s emisemi, se 
zařízení vyloučí a členský stát nevystaví 
zařízení žádné další bezplatné povolenky 
podle článku 10a.

Po odevzdání povolenek v souvislosti 
s obdobím, během něhož zařízení patří do 
systému obchodování s emisemi, se 
zařízení vyloučí a členský stát nevystaví 
zařízení žádné další bezplatné povolenky 
podle článku 10a.

Or. de

Odůvodnění

Práh pro vyloučení malých spalovacích zařízení by měl být zvýšen z plánovaných 10 000 tun 
na 25 000 tun emisí CO2. Dosáhne se tím výrazné úlevy pro provozovatele malých zařízení a 
zároveň zůstane více než 97 % emisí CO2 zahrnuto do systému obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 709
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení podléhajícím 
ekvivalentním opatřením 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odůvodnění

Účast malých producentů emisí do 50 000 tun není nákladově efektivní, neboť zátěž 
monitorování a vykazování podle norem systému obchodování s emisemi EU 
a administrativní náklady na povolování, ověřování třetí stranou a obchodování / účast 
v dražbě přesahuje hodnotu přínosu jejich účasti pro životní prostředí v peněžním vyjádření. 
Zatímco 95 % emisí odvětví spadajících do systému obchodování s emisemi bude nadále 
pokryto, uleví práh 50 000 tun přibližně 75 % zařízení od značné zátěže systému obchodování 
s emisemi (zpráva Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2007).

Pozměňovací návrh 710
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 Článek 27
Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení 

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

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

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

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení;

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

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou emisí z biomasy, a to za jeden 
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kalendářní rok; kalendářní rok;
(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí 
z biomasy, a to za jeden kalendářní rok, 
nebo se ekvivalentí opatření již 
neuplatňují, zařízení se opět zařadí do 
systému;

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Daciana Octavia Sârbu

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

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí

Článek 27 Článek 27
Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

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

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

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

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

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení (b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 



PE409.679v01-00 34/103 AM\735217CS.doc
Externí překlad

CS

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

V posouzení dopadů (SEK(2008)52) Evropská komise konstatuje, že snížení administrativních 
nákladů na tunu emisí vyloučených ze systému obchodování s emisemi EU bylo příliš nízké 
pro práh 25 000 tun (ve srovnání s 10 000 tunami), který má být zaveden. Dokument Komise 
se však neohlíží na nejistotu, pokud jde o emise velkých producentů CO2. Tato nejistota by 
mohla mít stejný rozsah jako celkové emise CO2 u zařízení, která vypouštějí méně než 25 000 
tun CO2 za rok.

Kromě toho budou vyloučená zařízení automaticky podléhat dalším opatřením na snižování 
emisí v oblasti nespadající do systému obchodování s emisemi EU.

Pozměňovací návrh 713
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

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

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

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

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

V posouzení dopadů (SEK(2008)52) Evropská komise konstatuje, že snížení administrativních 
nákladů na tunu emisí vyloučených ze systému obchodování s emisemi EU bylo příliš nízké 
pro práh 25 000 tun (ve srovnání s 10 000 tunami), který má být zaveden. Dokument Komise 
se však neohlíží na nejistotu, pokud jde o emise velkých producentů CO2. Tato nejistota by 
mohla mít stejný rozsah jako celkové emise CO2 u zařízení, která vypouštějí méně než 25 000 
tun CO2 za rok.

Kromě toho budou vyloučená zařízení automaticky podléhat dalším opatřením na snižování 
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emisí v oblasti nespadající do systému obchodování s emisemi EU.

Pozměňovací návrh 714
David Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých producentů emisí
podléhajících ekvivalentním opatřením

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) a c) k veřejnému připomínkovému 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Pozměňovací návrh 715
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých producentů emisí
podléhajících ekvivalentním opatřením

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Všechna zařízení by měla být oprávněna požádat o vyloučení. Zvýšení emisního prahu na 
25 000 tun zbaví 6300 (spíše než 4200) malých zařízení administrativní zátěže systému, avšak 
odstraní pouze 2,4 % celkových emisí. Pozměňovací návrh k článku 9a je potřebný pro 
příslušnou úpravu celkového stropu směrem dolů. Práh dodatečné kapacity by měl být 
odstraněn, neboť není vždy dobrým ukazatelem emisí. Mnoho nemocnic a univerzit má 
například záložní generátory s příkonem vyšším než 25 MW, které se využívají pouze v 
případě nouze. 

Pozměňovací návrh 716
Avril Doyle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučení malých spalovacích zařízení 
podléhajícím ekvivalentním opatřením

Vyloučení malých zařízení podléhajícím 
ekvivalentním opatřením

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším než 
25 MW, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
10 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
s výjimkou emisí z biomasy, a to v každém 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nemocnice mohou být vyloučeny také, 
pokud přijmout srovnatelná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se více uznat potřeba nemocnic mít značnou záložní kapacitu pro případ přerušení 
dodávek elektřiny. Záložní kapacita nemocnic musí být dobře udržována a připravena k 
provozu, což znamená pravidelné střídání kotlů v nemocnicích a testování nouzových 
generátorů během roku. Pravidla systému obchodování s emisemi EU by měla vzít tuto 
skutečnost v úvahu a uznat, že záložní zařízení v nemocnicích je pouze zřídka využíváno na 
plnou kapacitu. Tento pozměňovací návrh zabraňuje situaci, ve které jsou nemocnice 
postihovány za svůj „potenciál“, spíše než za své skutečné emise. 
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Pozměňovací návrh 717
Frieda Brepoels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité snížit administrativní zátěž pro malé producenty emisí. Jsou-li zavedena opatření 
na snížení emisí skleníkových plynů, měly by mít menší producenti emisí možnost volby, zda se 
budou účastnit systému obchodování s emisemi, či nikoli. Menší producenti tvoří značnou část 
počtu zařízení spadajících do systému obchodování s emisemi, ačkoli jsou odpovědní pouze za 
2,5 % emisí.

Pozměňovací návrh 718
Péter Olajos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Ze systému Společenství jsou vyloučena 
spalovací zařízení, která patří k některé 
z činností uvedených v příloze I, pokud je 
jejich jmenovitý tepelný příkon nižší než 
50 MW a pokud emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
s výjimkou nevyhnutelných emisí CO2 ze 
surovin a emisí z biomasy, a to v každém 
z předcházejících tří let, a podléhají 
opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného 
příspěvku ke snížení emisí, pokud 
příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

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

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

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

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou nevyhnutelných emisí CO2 ze 
surovin a emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 10 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou emisí 

(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 25 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou 



AM\735217CS.doc 43/103 PE409.679v01-00
Externí překlad

CS

z biomasy, a to za jeden kalendářní rok, 
nebo se ekvivalentí opatření již neuplatňují, 
zařízení se opět zařadí do systému;

nevyhnutelných emisí CO2 ze surovin 
a emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní
rok, nebo se ekvivalentní opatření již 
neuplatňují, zařízení se opět zařadí do 
systému;

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

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

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražby poskytují členským státům finanční prostředky pro investice do iniciativ 
šetrných ke klimatu v EU a investice do převodu technologií, zmírňovacích opatření v zemích, 
které nejsou uvedeny v příloze I, a do pomoci rozvojovým zemím přizpůsobit se negativním 
dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh 719
Nicodim Bulzesc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Ze systému Společenství jsou vyloučena 
spalovací zařízení, která patří k některé 
z činností uvedených v příloze I, pokud je 
jejich jmenovitý tepelný příkon nižší než 
50 MW a pokud emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého 
s výjimkou nevyhnutelných emisí CO2 ze 
surovin a emisí z biomasy, a to v každém 
z předcházejících tří let, a podléhají 
opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného 
příspěvku ke snížení emisí, pokud 
příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

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

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

(b) potvrdí, že byly přijaty ustanovení 
týkající se monitorování s cílem posoudit, 
zda některá ze zařízení vypouštějí 25 000 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více 
s výjimkou nevyhnutelných emisí CO2 ze 
surovin a emisí z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok;

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

(c) potvrdí, že pokud nějaké zařízení 
vypouští 25 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého nebo více, s výjimkou 
nevyhnutelných emisí CO2 ze surovin 
a emisí z biomasy, a to za jeden kalendářní
rok, nebo se ekvivalentní opatření již 
neuplatňují, zařízení se opět zařadí do 
systému;

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

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

Or. en

Odůvodnění

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 27, 
regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Pozměňovací návrh 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším 

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

orgánu představují méně než 25 000 tun
ekvivalentu oxidu uhličitého s výjimkou 
emisí z biomasy, a to v každém 
z předcházejících tří let, a které podléhají 
opatřením, jimiž se dosáhne rovnoměrného 
příspěvku ke snížení emisí, pokud 
příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Změna úrovně prahu na 25 000 tun CO2 za rok sníží celkový počet účastníků o 55 %, zahrnuté 
emise však pouze o 2,4 %. Možnost vyloučení by měla být poskytnuta všem zařízením 
spadajícím do systému obchodování s emisemi EU, nikoli pouze spalovacím zařízením. To 
odpovídá bodu odůvodnění 10, který neomezuje ustanovení na spalovací zařízení.
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Pozměňovací návrh 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Změna úrovně prahu na 25 000 tun CO2 za rok sníží celkový počet účastníků o 55 %, zahrnuté 
emise však pouze o 2,4%. Možnost vyloučení by měla být poskytnuta všem zařízením 
spadajícím do systému obchodování s emisemi EU, nikoli pouze spalovacím zařízením. To 
odpovídá bodu odůvodnění 10, který neomezuje ustanovení na spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

potvrdí, že pokud nějaké 
zařízení vypouští 10 000 tun ekvivalentu 

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

uhličitého nebo více, s výjimkou emisí 
z procesu a z biomasy, a to za jeden 
kalendářní rok, nebo se ekvivalentní
opatření již neuplatňují, zařízení se opět 
zařadí do systému;

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

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

Or. es

Odůvodnění

Bylo by obtížné normalizovat koncepci „nominální tepelné elektřiny“. Pokud jde o emisní 
práh CO2, ukázala studie ECOFYS z července 2007, že by bylo možné dosáhnout podstatně 
vyššího výkonu stanovením prahu 25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok. Tato studie 
připomíná, že 57 % zařízení vypouští méně než 25 000 tun CO2 a je odpovědných za méně než 
5 % emisí, na které se vztahuje směrnice. Emise z procesu vyprodukované ze surovin jsou 
vlastní procesu výroby a nemohou být sníženy.

Pozměňovací návrh 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(a) Komisi oznámí každé takové zařízení,
uvede konkrétní ekvivalentní opatření, 
která byla přijata, a předloží souhlas 
vlastníka zařízení, který potvrzuje svou 
vůli využít vyloučení,

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Úroveň 10 000 tun se dotkne velkého počtu malých zařízení a povede ke zbytečné 
administrativní a finanční zátěži, aniž by významněji přispěla k dosažení cíle týkajícího se 
celkového množství emisí.

Pozměňovací návrh 724
John Bowis, John Purvis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů vypracované Komisí uznává, že možnost vyloučení zařízení s emisemi do 
25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého ze systému obchodování s emisemi EU je účinná 
z hlediska nákladů.  Malí producenti emisí by sice měli přijmout závazky ke snížení emisí, 
avšak toho lze dosáhnout jinými způsoby, které představují menší zátěž.

Pozměňovací návrh 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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



AM\735217CS.doc 51/103 PE409.679v01-00
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že neexistuje důvod pro omezování tohoto ustanovení na spalovací zařízení. 
Musí být použitelné na jakékoli zařízení, bez ohledu na odvětví nebo typ. Kromě toho se 
domníváme, že strop 25 000 tun dále zlepší účinnost systému tím, že vyloučí značný počet 
zařízení, která mají beztak nízké emise.
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Pozměňovací návrh 727
Anne Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Posouzení dopadů vypracované Komisí zdůrazňuje skutečnost, že možnost vyloučit zařízení, 
která produkují méně než 25 000 tun emisí, z působnosti směrnice o systému obchodování 
s emisemi, je výhodným řešením z hospodářského hlediska. 

V případě potřeby je nutné zohlednit konkrétní potřeby všech producentů emisí a přizpůsobit 
environmentální požadavky nejlepším ekonomickým možnostem pro malé producenty emisí.

Pozměňovací návrh 728
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Práh pro vyloučení malých spalovacích zařízení by měl být zvýšen z plánovaných 10 000 tun 
na 25 000 tun emisí CO2. Dosáhne se tím výrazné úlevy pro tyto provozovatele zařízení a 
zároveň zůstane zahrnuto více než 97% emisí. Dále by měla být upřesněna opatření, jimiž se 
má dosáhnout rovnoměrného příspěvku ke snížení emisí. Vzhledem k tomu, že je vyloučení 
těchto zařízení zaměřeno na jejich malý účinek z hlediska politiky v oblasti klimatu, měly by 
být požadavky rovněž snadno splnitelné.

Pozměňovací návrh 729
Antonio De Blasio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. hu
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Pozměňovací návrh 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy ze systému Společenství na 
žádost dotčených provozovatelů vyloučí
spalovací zařízení, jejichž emise oznámené 
příslušnému orgánu představují méně než 
25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého za 
rok s výjimkou emisí z biomasy, a to 
v průměru za období 2008-2012, a které 
podléhají opatřením, jimiž se dosáhne 
rovnoměrného příspěvku ke snížení emisí, 
pokud příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby byla žádost o vyloučení podána jako výsledek volby oprávněného 
provozovatele, a nikoli jednostranně státem. Práh 10 000 tun je příliš nízký a povede k tomu, 
že bude velký počet malých producentů emisí muset nést administrativní a finanční zátěž, aniž 
by to mělo významnější vliv na dosažení cíle týkajícího se celkového množství emisí. Lepšího 
poměru nákladů a účinnosti bude dosaženo stanovením prahu na 25 000 tun ekvivalentu 
oxidu uhličitého za rok.

Pozměňovací návrh 731
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou ze systému 
Společenství vyloučit spalovací zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším než 

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

směrnice 2004/8/ES se jmenovitým 
tepelným příkonem nižším než 35 MW.
Členské státy mohou ze systému 
Společenství také vyloučit spalovací 
zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 
nižším než 25 MW, jejichž emise 
oznámené příslušnému orgánu představují 
méně než 10 000 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého s výjimkou emisí z biomasy, a to 
v každém z předcházejících tří let, a které 
podléhají opatřením, jimiž se dosáhne 
rovnoměrného příspěvku ke snížení emisí, 
pokud příslušný členský stát splňuje tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny o jmenovitém tepelném 
příkonu ve výši 35 MW vyrobí stejné množství tepla jako samostatný průmyslový kotel 
s příkonem pod 20 MW, který nespadá do působnosti systému obchodování s emisemi 
a nepodléhá povinnosti přijmout jakákoli srovnatelná opatření. Členské státy by měly být 
oprávněny vyloučit tato zařízení, pokud by jejich začlenění do systému obchodování s emisemi 
výrazně odradila provozovatele od investic do vysoce účinných zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, jež by celkově ušetřila emise CO2 ve srovnání s výrobou tepla 
v samostatném kotli.

Pozměňovací návrh 732
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. hu
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Pozměňovací návrh 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 735
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se

Úpravy, které jsou použitelné po uzavření 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu
1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
se použijí odstavce 2,3 a 4. 
2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.
3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.
4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
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v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.“

Or. pl

Odůvodnění

Ještě přísnější požadavky, byť jsou uloženy prostřednictvím mezinárodních dohod, jsou 
neúčinné pro členské státy, pro které jsou kroky dosud navrhované v dokumentech 
Společenství, vedoucí ke snižování emisí, příliš náročné a mohou představovat značnou 
překážku pro jejich hospodářský rozvoj.

Pozměňovací návrh 736
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Poté, co Společenství uzavře mezinárodní 
dohodu o změně klimatu, která do roku 
2020 povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů překračujícímu úrovně 
minimálního snížení, které odsouhlasila 
Evropská rada, předloží Komise návrh na 
změnu této směrnice.

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
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v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.
3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.
4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Důrazně zastáváme vyjednávání postupem spolurozhodování, aby byla zajištěna přiměřená 
účast všech účastníků. Otázka, zda bylo přísnějšího cíle dosaženo mezinárodní dohodou na 
základě závěrů Evropské rady z března 2007, musí být pečlivě posouzena. 

Kromě toho je nutné znovu důkladně prodiskutovat úroveň nových cílů pro systém 
obchodování s emisemi a pro oblast mimo tento systém, jakož i otázku úniku uhlíku.

Pozměňovací návrh 737
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Článek 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vzhledem k neuzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu, která by do roku 
2020 vedla k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů srovnatelnému 
s úrovněmi minimálního snížení, které 
odsouhlasila Evropská rada, sníží se 
lineární faktor tak, aby odpovídal plnění 
cíle snížení emisí skleníkových plynů 
v celém Společenství do roku 2020 o 20 % 
ve srovnání s rokem 1990, přičemž 
odvětví, na která se vztahuje systém 
Společenství, zajistí dvě třetiny plánu na 
snížení emisí, jenž je požadováno pro 
splnění tohoto cíle. Plán se stanoví podle 
ověřených emisí za rok 2005.

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.
3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.
4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.
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Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že nebude dosaženo mezinárodní dohody, měl by být strop v rámci systému 
obchodování s emisemi EU v souladu s cílem snížení emisí skleníkových plynů o 20 % ve 
srovnání s úrovní roku 1990.

Pozměňovací návrh 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vzhledem k neuzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu, která by do roku 
2020 vedla k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů srovnatelnému 
s úrovněmi minimálního snížení, které 
odsouhlasila Evropská rada, sníží se 
lineární faktor tak, aby odpovídal plnění 
cíle snížení emisí skleníkových plynů 
v celém Společenství do roku 2020 o 20 % 
ve srovnání s rokem 1990, přičemž 
odvětví, na která se vztahuje systém 
Společenství, zajistí dvě třetiny plánu na 
snížení emisí, jenž je požadováno pro 
splnění tohoto cíle. Plán se stanoví podle 
ověřených emisí za rok 2005.

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



PE409.679v01-00 64/103 AM\735217CS.doc
Externí překlad

CS

skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.
3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.
4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že nebude dosaženo mezinárodní dohody, měl by být strop v rámci systému 
obchodování s emisemi EU v souladu s cílem snížení emisí skleníkových plynů o 20 % ve 
srovnání s úrovní roku 1990.

Pozměňovací návrh 739
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Článek 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
vypracuje Komise vyčerpávající posouzení 
dopadů týkající se hospodářských 
důsledků pravidel provádění tohoto 
snižování a o důsledcích dalších opatření 
obsažených v této mezinárodní dohodě.

Posouzení dopadů rovněž stanoví, jsou-li 
splněny následující podmínky:
– mezinárodní dohoda zavazuje všechny 
země, které mají nebo jsou způsobilé 
vyvinout produkci v odvětvích dotčených 
touto směrnicí;
– mezinárodní dohoda:

– ukládá rozvinutým zemím pro 
odvětví uvedená v příloze I této 
směrnice závazky srovnatelné se 
závazky uloženými Evropské unii;
– požaduje přiměřený příspěvek 
rozvojových zemí, zejména v těch 
hospodářsky nejvyspělejších, pokud 
jde o odvětví uvedená v příloze I této 
směrnice, a to úměrně jejich 
povinnostem a příslušným 
schopnostem.

– tyto závazky vyspělých zemí a příspěvky 
rozvojových zemí, zejména hospodářsky 
nejvyspělejších rozvojových zemí, se:

– měřeny a ověřovány podle 
mezinárodně uznaných metod,
– a oznamovány.

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

2. Od roku, který následuje po vstupu
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1 
v platnost, a na základě výsledků 
posouzení dopadů stanoveného v témže 
odstavci, zejména pokud jsou splněny 
všechny tři výše uvedené podmínky, 
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odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

navrhne Komise změnu faktoru tak, aby 
podíl množství povolenek Společenství 
v roce 2020 v souladu s články 9 a 9a 
přispíval k celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě.

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

4. Na základě výsledků posouzení dopadů 
stanoveného v odstavci 1, zejména pokud 
jsou splněny všechny tři výše uvedené 
podmínky, Komise může přijmout opatření 
s cílem stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.

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

Or. fr

Odůvodnění

Uzavření mezinárodní dohody vytvoří nové závazky pro EU a pro ostatní účastníky. Je proto 
nezbytné, aby byla vypracována vyčerpávající posouzení dopadů pro přezkum pravidel 
uplatňování a pro posouzení dopadů jakéhokoli druhu. Je nutné určit kritéria úspěchu dohody. 
Je rovněž nezbytné upřesnit v rámci Společenství konkrétní očekávání týkající se rozvíjejících 
se zemí, neboť tyto země nemohou být z hlediska přijímaných závazků srovnávány se všemi 
ostatními rozvojovými zeměmi.
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Pozměňovací návrh 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení podle článku 9, se použijí odstavce 
2,3 a 4 tohoto článku.

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

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
40%, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

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

3. Provozovatelé mohou využít CER nebo 
jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
10 % snížení, které se provádí v souladu 
s odstavcem 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 741
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede u všech států 
s významnějšími aktivitami v odvětvích 
uvedených v příloze 1 a 3 k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
a poté, co Komise prokáže, že tato dohoda 
vede v těchto dalších státech 
k srovnatelnému finančnímu zatížení, 
pokud jde o emise CO2, pro odvětví 
uvedená v příloze 1 a 3, se použijí 
odstavce 2,3 a 4.

Or. de

Odůvodnění

Příslušné úpravy, které vyplývají z následujících odstavců, nesmějí být provedeny automaticky 
při uzavření mezinárodní dohody. Je nutné spíše formulovat kritéria, která je nutné splnit, aby 
mohla být úprava provedena. Minimálním požadavkem přitom je, aby bylo finanční zatížení 
pro všechna příslušná odvětví uvedená v příloze 1 ve všech mimoevropských státech stejné.

Pozměňovací návrh 742
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 

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

snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 
snížení, které odsouhlasila Evropská rada, 
vypracuje Komise vyčerpávající posouzení 
dopadů týkající se hospodářských 
důsledků pravidel provádění tohoto 
snižování a o důsledcích dalších opatření 
obsažených v této mezinárodní dohodě.

Posouzení dopadů rovněž stanoví, jsou-li 
splněny následující podmínky:
– mezinárodní dohoda zavazuje všechny 
země, které mají nebo jsou způsobilé 
vyvinout produkci v odvětvích dotčených 
touto směrnicí;
– mezinárodní dohoda: 

– ukládá rozvinutým zemím pro 
odvětví uvedená v příloze I této 
směrnice závazky srovnatelné se 
závazky uloženými Evropské unii;
– požaduje přiměřenou účast 
rozvojových zemí, zejména v těch 
hospodářsky nejvyspělejších, pokud 
jde o odvětví uvedená v příloze I této 
směrnice, a to úměrně jejich 
povinnostem a příslušným 
schopnostem.

– tyto závazky vyspělých zemí a příspěvky 
rozvojových zemí, zejména hospodářsky 
nejvyspělejších rozvojových zemí, se:

– měřeny a ověřovány podle 
mezinárodně uznaných metod,
– a oznamovány.

Or. fr

Odůvodnění

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.
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Pozměňovací návrh 743
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V příloze Ia jsou stanovena kritéria pro mezinárodní dohodu.

Pozměňovací návrh 744
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která bude splňovat minimální kritéria 
uvedená v příloze Ia a která do roku 2020 
povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů překračujícímu úrovně 
minimálního snížení, které odsouhlasila 
Evropská rada, se použijí odstavce 2,3 a 4.
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Or. en

Odůvodnění

V příloze Ia jsou stanovena kritéria pro mezinárodní dohodu.

Pozměňovací návrh 745
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Proces podpisu a ratifikace by měl být proveden jak Společenstvím, tak členskými státy.

Pozměňovací návrh 746
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která do roku 2020 povede k závaznému 
snížení emisí skleníkových plynů 
překračujícímu úrovně minimálního 

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

minimálního snížení, které odsouhlasila 
Evropská rada, se použijí odstavce 2,3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Proces podpisu a ratifikace by měl být proveden jak Společenstvím, tak členskými státy.

Pozměňovací návrh 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do šesti měsíců od uzavření 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
vedoucí k závaznému snížení emisí, které 
přesahuje snížení podle článku 3, Komise 
předloží legislativní návrh o příspěvku 
každého členského státu k úsilí 
Společenství o dodatečné snížení emisí, 
který je nutné přijmout postupem 
stanoveným v článku 251 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Cíl 30% snížení v rámci mezinárodní dohody je politické rozhodnutí se značnými dopady 
a mělo by proto být předmětem spolurozhodování, a nikoli metody založené na automatickém 
spuštění.

Pozměňovací návrh 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cíl 30% snížení v rámci mezinárodní dohody je politické rozhodnutí se značnými dopady 
a mělo by proto být předmětem spolurozhodování, a nikoli metody založené na automatickém 
spuštění.

Pozměňovací návrh 749
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po vstupu
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1 
v platnost, a na základě výsledků 
posouzení dopadů stanoveného v témže 
odstavci, zejména pokud jsou splněny 
všechny tři výše uvedené podmínky, 
navrhne Komise změnu faktoru tak, aby 
podíl množství povolenek Společenství 
v roce 2020 v souladu s články 9 a 9a 
přispíval k celkovému snížení emisí 
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podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

skleníkových plynů ve Společenství pod 
20 %, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě.

Or. fr

Odůvodnění

Koordinační pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 750
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po vstupu
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1 
v platnost, Komise na základě plného 
posouzení dopadů týkajícího se nákladové 
účinnosti prostředků pro dosažení tohoto 
snížení, jakož i dopadů dalších opatření 
stanovených v mezinárodní dohodě, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, který navrhne další 
snížení množství povolenek Společenství 
v roce 2020, s přihlédnutím k celkovému 
snížení emisí skleníkových plynů ve 
Společenství pod 20 %, ke kterému se 
Společenství zavázalo v mezinárodní 
dohodě.

Or. en

Odůvodnění

Reakce na uzavření jednání o mezinárodní dohodě nesmí být automatické, nýbrž musí být 
předmětem posouzení a spolurozhodování Parlamentu a Rady.



AM\735217CS.doc 75/103 PE409.679v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
Komise na základě plného posouzení 
dopadů týkajícího se nákladové účinnosti 
prostředků pro dosažení tohoto snížení, 
jakož i dopadů dalších opatření 
stanovených v mezinárodní dohodě, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, který navrhne další 
snížení množství povolenek Společenství 
v roce 2020, s přihlédnutím k celkovému 
snížení emisí skleníkových plynů ve 
Společenství pod 20 %, ke kterému se 
Společenství zavázalo v mezinárodní 
dohodě. 

Or. en

Odůvodnění

Reakce na uzavření jednání o mezinárodní dohodě nesmí být automatické, nýbrž musí být 
předmětem posouzení a spolurozhodování Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 

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

dopadů týkajícího se nákladové účinnosti 
prostředků pro dosažení tohoto snížení, 
jakož i dopadů dalších opatření 
stanovených v mezinárodní dohodě, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, který navrhne další 
snížení množství povolenek Společenství 
v roce 2020, s přihlédnutím k celkovému 
snížení emisí skleníkových plynů ve 
Společenství pod 20 %, ke kterému se 
Společenství zavázalo v mezinárodní 
dohodě. 

Or. en

Odůvodnění

Reakce na uzavření jednání o mezinárodní dohodě nesmí být automatické, nýbrž musí být 
předmětem posouzení a spolurozhodování Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 753
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se upraví lineární faktor tak, aby 
zohledňoval obsah mezinárodní dohody 
a úspěchy členských států v rámci
Kjótského protokolu, v souladu 
s postupem stanoveným v článku 251 
Smlouvy.

Or. en
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Odůvodnění

Je potřeba dosáhnout větší jasnosti pro uplatňování cíle 20-30% po schválení nové 
mezinárodní dohody, která zohledňuje rozdíly v úspěších členských států v rámci Kjótského 
protokolu. Toto přizpůsobení musí být provedeno postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 754
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1,
se upraví lineární faktor tak, aby 
zohledňoval obsah mezinárodní dohody 
a úspěchy členských států v rámci 
Kjótského protokolu, v souladu 
s postupem stanoveným v článku 251 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba dosáhnout větší jasnosti pro uplatňování cíle 20-30% po schválení nové 
mezinárodní dohody, která zohledňuje rozdíly v úspěších členských států v rámci Kjótského 
protokolu. Toto přizpůsobení musí být provedeno postupem spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 
povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství 
o 30 %, nebo více než 30 % v případě, že 
se k takovému snížení Společenství 
zavázalo v mezinárodní dohodě, 
vynásobené podílem celkového snížení 
emisí skleníkových plynů v roce 2020, 
k němuž přispívá systém Společenství 
podle článků 9 a 9a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že cíl 20 % bude zvýšen na minimálně 30 %, pokud bude 
dosaženo mezinárodní dohody.

Pozměňovací návrh 756
Caroline Lucas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku, který následuje po uzavření 
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 1, 
se zvýší lineární faktor tak, aby množství 

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

povolenek Společenství bylo v roce 2020 
nižší než množství stanovené podle článku 
9, a to o množství povolenek, které 
odpovídá celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů ve Společenství pod 
30%, ke kterému se Společenství zavázalo 
v mezinárodní dohodě, vynásobené 
podílem celkového snížení emisí 
skleníkových plynů v roce 2020, k němuž 
přispívá systém Společenství podle článků 
9 a 9a.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC předkládá scénář, který dává 50% pravděpodobnost pro 
udržení zvýšení teploty na +2°C, pokud průmyslové země sníží do roku 2020 své domácí 
emise o 25-40 % ve srovnání s úrovní roku 1990 a výrazný odklon od obchodování, který je 
obvyklý u zúčastněných stran, které nejsou uvedeny v příloze I.  Snižování se s prodlužujícím 
zpožděním prodraží, a proto by EU měla přijmout cíl snížení o 30 % jako svůj odrazový 
můstek pro domácí opatření.

Pozměňovací návrh 757
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Čím později bude provedeno zvýšení ročního redukčního faktoru, tím ostřejší bude potřebná 
křivka zvyšování a tím výrazněji se projeví příslušné snížení množství povolenek na jejich 
cenách. V zájmu zabránění výslednému nepřiměřenému zatížení hospodářství by mělo být 
stanoveno nejzazší datum, ke kterému dohoda vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Mezinárodní dohodou uvedenou 
v odstavcích 1 a 2 je dohoda mezi zeměmi, 
která vede 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.
Tato mezinárodní dohoda by měla 
zahrnovat kritické množství celosvětové 
produkce v odvětví.
Země, na které se vztahuje tato 
mezinárodní dohoda, souhlasí 
s prováděním a prosazováním opatření, 
které vedou ke rovnocennému zatížení 
průmyslu vystaveného mezinárodní 
hospodářské soutěži.

Or. en
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Odůvodnění

Mezinárodní dohoda zabrání úniku uhlíku pouze tehdy, pokud bude splňovat určitá kritéria, 
která vytváří pro odvětví v hospodářské soutěži rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Mezinárodní dohodou uvedenou 
v odstavcích 1 a 2 je dohoda mezi zeměmi, 
která vede 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.
Tato mezinárodní dohoda by měla 
zahrnovat kritické množství celosvětové 
produkce v odvětví.
Země, na které se vztahuje tato 
mezinárodní dohoda, souhlasí 
s prováděním a prosazováním opatření, 
které vedou ke rovnocennému zatížení 
průmyslu vystaveného mezinárodní 
hospodářské soutěži.

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní dohoda zabrání úniku uhlíku pouze tehdy, pokud bude splňovat určitá kritéria, 
která vytváří pro odvětví v hospodářské soutěži rovné podmínky.
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Pozměňovací návrh 760
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Koordinační pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 761
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Kromě veškerých nevyužitých podílů 
CER a ERU, které vycházejí ze systému 
Společenství a které jsou přiděleny 
provozovatelům členskými státy pro 
období 2008-2012, mohou provozovatelé
využít CER, ERU nebo jiné kredity 
schválené v souladu s odstavcem 4 z třetích 
zemí, které uzavřely mezinárodní dohodu, 
a to až do 70 % snížení počtu povolenek, 
které mají být přiděleny na základě 
odstavce 2 a článku 9.

Or. en
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Odůvodnění

Dosažení ambiciózního cíle snížení emisí v rámci odvětví obchodování s emisemi EU s pouze 
malým využitím CDM/JI vede k extrémnímu zvýšení cen CO2 a elektřiny. CDM ve značných 
objemech je potřeba pro zmírnění nárůstu cen. Je požadován přístup k 70 % cíle celkového 
snížení ve srovnání s rokem 1990. V zájmu pokračování úspěšného vývoje potřebuje průmysl v 
oblasti CDM jasný signál, že CDM/JI bude pokračovat ve značných objemech i po roce 2012. 
Jinak dojde v oblasti mezinárodní ochrany klimatu k závažnému zhoršení situace.

Pozměňovací návrh 762
Marie-Noëlle Lienemann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provozovatelé mohou využít pouze CER
typu „zlatý standard“ a domácí 
kompenzační kredity v souladu s článkem 
24a nebo jiné kredity schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

V systému obchodování s emisemi je nutné využívat domácí kompenzace pro podporu snížení 
emisí v rámci tohoto systému. Držitelé povolenek volí nejlevnější kompenzační kredity (CDM 
nebo domácí kompenzace), které mají stejnou závaznost.

Pozměňovací návrh 763
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provozovatelé mohou využít CER, ERU 
nebo jiné kredity z projektů obnovitelné 
energie a projektů účinnosti na straně 
poptávky, s vyloučením kreditů 
z rozsáhlých projektů vodní energie,
schválené v souladu s odstavcem 4 z třetích 
zemí, které uzavřely mezinárodní dohodu, 
a to až do poloviny snížení nad celkový 
plán Společenství o snížení, které se 
provádí v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné umožnit kompenzace v průmyslových odvětvích, která jsou náchylná 
k úniku uhlíku. Uznání kreditů z investic do CDM v těchto odvětvích by mohlo de facto 
znamenat finanční pobídky podporující únik uhlíku.

Pozměňovací návrh 764
Marie-Noëlle Lienemann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provozovatelé mohou využít pouze CER
typu „zlatý standard“ schválené v souladu 
s odstavcem 4 z třetích zemí, které 
uzavřely mezinárodní dohodu, a to až do 
poloviny snížení, které se provádí 
v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé mohou využít pouze CER typu „zlatý standard“, ERU nebo jiné kredity 
schválené v souladu s odstavcem 4 z třetích zemí, které uzavřely mezinárodní dohodu, a to až 
do poloviny snížení, které se provádí v souladu s tímto odstavcem.
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Pozměňovací návrh 765
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. el

Odůvodnění

Omezení CDM a ERU na typ „zlatý standard“ zajistí využívání pouze kvalitních zařízení, 
která by mohla vést ke skutečnému dodatečné snížení emisí a rovněž k přínosům pro 
udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh 766
Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Umožní pouze kvalitní kredity CDM. Zlatý standard nabízí úzkou definici adicionality a 
udržitelného rozvoje. To je zárukou, že akreditaci obdrží pouze snížení emisí, ke kterému již 
nedošlo, a projekty, které mají jasný přínos pro udržitelný rozvoj pro místní společenství.

Pozměňovací návrh 767
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud úroveň použití pouze CER typu 
„zlatý standard“, které provozovatelům 
povolily členské státy na období 2008-
2012, nebyla využita, příslušné orgány 
umožní provozovatelům výměnu pouze 
CER typu „zlatý standard“ z projektů 
vypracovaných před rokem 2013, 
vydaných v souvislosti se snížením emisí 
od roku 2013 pro povolenky platné od 
roku 2013. Počet vydaných povolenek 
nesmí překročit 50 % výše uvedených 
vnějších emisních kreditů, které nebyly 
vyčerpány.

Or. en

Odůvodnění

Toto zajistí, že pouze CER typu „zlatý standard“ mohou být převedeny z fáze II do fáze III.

Pozměňovací návrh 768
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout opatření s cílem 
stanovit využívání ještě jiných typů 
projektů provozovateli v systému 
Společenství, než které jsou uvedeny 
v čl. 11 odst. 2-5, nebo případně stanovit, 
aby provozovatelé využívali jiné 
mechanismy vytvořené na základě 
mezinárodní dohody.

4. Komise může předložit Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy, které stanoví 
využívání ještě jiných typů projektů 
provozovateli v systému Společenství, než 
které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 2-5, nebo 
případně stanovit, aby provozovatelé 
využívali jiné mechanismy vytvořené na 
základě mezinárodní dohody.

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

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o umožnění využívání dalších typů náhradních kreditů by měla být přijímána 
postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 769
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelům zařízení se umožní použít 
kredity, a to až do výše 6 % podílu ročních 
ověřených emisí jejich zařízení, získané 
při akcích na podporu udržitelného vývoje 
zaměřených např. na snížení odlesňování 
a zalesňovací práce v rozvojových zemích 
v souladu s budoucí mezinárodní dohodou 
o změně klimatu.  Tyto kredity musí být 
v souladu s všemi podmínkami přijatými 
na základě budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu a následnými 
rozhodnutími podle této dohody.



PE409.679v01-00 88/103 AM\735217CS.doc
Externí překlad

CS

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 37 PR/27283)

Odůvodnění

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

Pozměňovací návrh 770
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízením se umožní použít kredity, a to 
až do výše 5 % jejich ročních ověřených 
emisí, získané při akcích na podporu 
udržitelného vývoje zaměřených např. na 
snížení odlesňování a zalesňovací práce 
v rozvojových zemích v souladu s budoucí 
mezinárodní dohodou o změně klimatu, 
jakmile budou stanovena příslušná 
ustanovení o odpovědnosti, slevách 
a stálosti, kredity, které v neposlední řadě 
přijímá rovněž jakýkoli federální systém 
obchodování s povolenkami v USA.

Or. en

(Křížový odkaz na pozměňovací návrh 37 PR/27283)

Odůvodnění

Cílem je posílit uplatňování těchto pravidel.
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Pozměňovací návrh 771
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízením se umožní použít kredity, a to 
až do výše procentního podílu jejich 
ročních ověřených emisí, získané při 
akcích na podporu udržitelného vývoje 
zaměřených např. na snížení odlesňování 
a zalesňovací práce v rozvojových zemích, 
pokud bude uzavřena mezinárodní 
dohoda o změně klimatu a pokud budou 
stanovena příslušná ustanovení 
o odpovědnosti, slevách a stálosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Po uzavření souhrnné mezinárodní 
dohody o změně klimatu před koncem 
roku 2010 budou veškeré povolenky 
podléhat dražbě a články 10a a 10b se 
nebudou uplatňovat.

Or. en

Odůvodnění

V případě uzavření souhrnné mezinárodní dohody o změně klimatu bude riziko úniku uhlíku 
v důsledku dražby emisních povolenek nízké. Proto by se plné využívání dražeb mělo stát 
jedinou metodou přidělování, jakmile bude tato dohoda uzavřena.
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Pozměňovací návrh 773
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Po uzavření souhrnné mezinárodní 
dohody o změně klimatu, která povede 
k závaznému snížení emisí skleníkových 
plynů, budou veškeré povolenky podléhat 
dražbě a články 10a a 10b se nebudou 
uplatňovat.
V případě neuzavření souhrnné 
mezinárodní dohody o změně klimatu 
budou podléhat dražbě veškeré povolenky, 
s výjimkou odvětví, která byla označena 
jako odvětví vystavená značnému riziku 
úniku uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud neexistuje mezinárodní dohoda, mohou být draženy povolenky ve všech odvětvích, 
s výjimkou povolenek, které byly na základě kritérií Komise konkrétně označeny jako rizikové 
pro únik uhlíku.

Pozměňovací návrh 774
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Po uzavření souhrnné mezinárodní 
dohody o změně klimatu budou veškeré 
povolenky podléhat dražbě a články 10a 
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a 10b se nebudou uplatňovat.

Or. en

Odůvodnění

V případě uzavření souhrnné mezinárodní dohody o změně klimatu bude riziko úniku uhlíku 
v důsledku dražby emisních povolenek nízké. Proto by se plné využívání dražeb mělo stát 
jedinou metodou přidělování, jakmile bude tato dohoda uzavřena.

Pozměňovací návrh 775
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vkládá se nový článek 28a, který 
zní:

„Článek 28a

Sdružení zařízení

1. Členské státy mohou povolit 
provozovatelům zařízení, která 
provádějí jednu z činností uvedených 
v příloze I, aby v souladu s odstavci 2 až 
6 tohoto článku vytvořili sdružení 
zařízení provozujících stejnou činnost na 
období uvedené v čl. 11 odst. 1 nebo na 
první pětileté období uvedené v článku 9.
2. Provozovatelé provádějící činnost 
uvedenou v příloze I, kteří chtějí 
vytvořit sdružení, podají žádost 
příslušnému orgánu, přičemž uvedou 
zařízení a dobu, pro kterou chtějí 
sdružení vytvořit, a poskytnou důkazy, 
že správce bude schopen splnit 
povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.
3. Provozovatelé, kteří chtějí vytvořit 
sdružení, jmenují správce:
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a) pro kterého se [...] vydá celkové 
množství povolenek vypočtených na 
každé jednotlivé zařízení provozovatelů;
b) který je [...] odpovědný za vyřazení 
povolenek rovnajících se celkovým 
emisím ze zařízení ve sdružení;
c) který nesmí provádět další převody 
v případě, že zpráva provozovatele 
nebyla v souladu s čl. 15 odst. 2 
posouzena jako uspokojivá.
4. Odchylně od čl. 16 odst. 2, 3 a 4 
podléhá správce sankcím použitelným 
pro případ porušení požadavků vyřadit 
dostatečné množství povolenek k pokrytí 
celkových emisí ze zařízení ve sdružení.
5. Členský stát, který hodlá povolit 
vytvoření jednoho nebo více sdružení, 
předloží Komisi žádost uvedenou 
v odstavci 2. Aniž je dotčena Smlouva, 
může Komise do tří měsíců od doručení 
zamítnout žádost, která nesplňuje 
požadavky této směrnice. Takové 
rozhodnutí je třeba odůvodnit. 
V případě zamítnutí může členský stát 
povolit vytvoření sdružení, pouze pokud 
Komise přijme navrhované změny.
6. Pokud správce nesplní sankce 
uvedené v odstavci 4, odpovídá každý 
provozovatel zařízení ve sdružení podle 
čl. 12 odst. 3 a článku 16 za emise 
z vlastního zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nová směrnice zrušila možnost sdružení zařízení (bývalý článek 28). Sdružení zařízení je její 
podstatnou součástí. Nemělo by proto být zrušeno, mělo by být ve směrnici ponecháno.
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Pozměňovací návrh 776
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vkládá se nový článek 28a, který 
zní:

„Článek 28a

Dobrovolná opatření

1. Provozovatelé by měly být povzbuzeni 
k dobrovolnému investování do 
udržitelných opatření pro snižování 
odlesňování, zamezení degradace půdy 
nebo lesů a pro zalesňovací práce 
v rozvojových zemích.
2. Komise stanoví příslušná ustanovení 
o odpovědnosti, slevách a stálosti, přičemž 
zohlední pokrok dosažený v souvislosti 
s UNFCCC.
3. Provozovatelé mohou obdržet kredity z:
a) projektů zalesňovacích prací 
certifikovaných Výkonnou radou CDM 
a projektů kontrolovaných v rámci 
postupu Kontrolního výboru pro společné 
provádění;
b) činností v oblasti lesního hospodářství 
v rozvojových zemích, s nimiž byla 
uzavřena dohoda podle čl. 11a odst. 5; a
c) jakýchkoli kontrolovaných projektů, 
které snižují vnitrostátní emise 
z odlesňování nebo z projektů na 
zamezení degradace půdy nebo lesů 
v rozvojových zemích v souladu 
s mezinárodní dohodou uvedenou 
v článku 28.
4. Provozovatelé, kteří dobrovolně 
investovali do výše uvedených opatření, 
nesmí využívat shromážděné kredity pro 
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kompenzaci svých emisí. Pokud však cena 
CO2 činí nebo překračuje 50 eur/t, mohou 
provozovatelé využít kredity až do výše 
podílu svých ročních ověřených emisí.“

Or. en

Odůvodnění

Odlesňování je odpovědné za 1/5 celkových emisí uhlíku. Na základě balijského akčního 
plánu probíhají diskuse v rámci UNFCCC o pobídkách trhu a pobídkách založených na 
financování s cílem zabránit odlesňování. Podniky mohou dobrovolně investovat do opatření 
pro snižování emisí překračujících jejich povinnosti v systému obchodování s emisemi. Po
povzbuzení podniků k těmto investicím bude provozovatelům poskytnuta pobídka spočívající 
v možnosti použít shromážděné kredity pro kompenzaci podílu svých emisí, jakmile cena CO2
přesáhne 50 eur/t.

Pozměňovací návrh 777
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vkládá se nový článek 28a, který 
zní:

„Článek 28a
Využití kreditů z činností v oblasti lesního 

hospodářství
Bez ohledu na články 11a a 28 umožní 
členské státy provozovatelům zařízení 
využít do výše 6 % ověřených ročních 
emisí jejich zařízení kredity z:
a) projektů zalesňovacích prací 
certifikovaných Výkonnou radou CDM 
a projektů kontrolovaných v rámci 
postupu Kontrolního výboru pro společné 
provádění;
b) činností v oblasti lesního hospodářství 
v rozvojových zemích, s nimiž byla 
uzavřena dohoda podle čl. 11a odst. 5; a
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c) veškerých projektů v oblasti lesního 
hospodářství v rozvojových zemích, které 
jsou v souladu s mezinárodní dohodou 
uvedenou v článku 28.“

Or. en

Odůvodnění

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Pozměňovací návrh 778
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vkládá se nový článek 28b, který 
zní:

„Článek 28b

Využití kreditů z činností v oblasti lesního 
hospodářství

Bez ohledu na články 11a a 28 umožní 
členské státy provozovatelům zařízení 
využít do výše (X) % ověřených ročních 
emisí jejich zařízení kredity z:
a) projektů zalesňovacích prací 
certifikovaných Výkonnou radou CDM 
a projektů kontrolovaných v rámci 
postupu Kontrolního výboru pro společné 
provádění;
b) činností v oblasti lesního hospodářství 
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v rozvojových zemích, s nimiž byla 
uzavřena dohoda podle čl. 11a odst. 5; a
c) veškerých projektů v oblasti lesního 
hospodářství v rozvojových zemích, které 
jsou v souladu s mezinárodní dohodou 
uvedenou v článku 28.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by zahrnul uhlíkové kredity z lesů do systému obchodování 
s povolenkami EU od roku 2013, kdy by mohlo být dosaženo nové mezinárodní dohody 
o změně klimatu (navazující na Kjótský protokol).  To vyšle jednak významný signál 
rozvojovým zemím, aby vynaložily smysluplné úsilí o zmírnění změny klimatu, a zajistí určitou 
omezenou úroveň pružnosti pro evropský průmysl.

Pozměňovací návrh 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vkládá se nový článek 28a, který 
zní:

„Článek 28a
Ustanovení o odchylce

Počínaje 1. lednem 2013 bude kromě 
článku 10a v důsledku brzkého vyřazení 
jaderné elektrárny Ignalina v souladu 
s Protokolem 4 Smlouvy o přistoupení 
Litvě přidělen dodatečný počet ročních 
nepřenosných povolenek pro elektrárny 
na fosilní palivo. Tento počet bude určen 
na základě rozdílu mezi emisemi 
skleníkových plynů vypuštěnými litevským 
energetickým odvětvím při výrobě 
elektřiny po uzavření jaderné elektrárny 
Ignalina a průměrným množstvím emisí 
skleníkových plynů vyprodukovaných 
v odvětví výroby elektrické energie 
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v období 2005-2009.
Komise tuto odchylku přezkoumá v roce 
2018, přičemž zohlední situaci v litevském 
odvětví výroby elektrické energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Článek 30 se nahrazuje tímto:
„Článek 30

Přezkum a další vývoj
[…]
2. Na základě zkušeností s uplatňováním 
této směrnice [...] a ve světle vývoje 
v mezinárodních souvislostech vypracuje 
Komise zprávu o uplatňování této 
směrnice, ve které bude posuzovat:
a) […] zda by do systému Společenství 
měla být zahrnuta další relevantní 
odvětví a činnosti
b) další harmonizaci definic, poplatků a 
pokut;
c) mezní hodnoty pro vyloučení malých 
zařízení ze systému Společenství, pokud 
pro ně budou k dispozici ekvivalentní 
opatření;
d) veškerá nezbytná opatření k zamezení 
zneužití trhu a škodlivým spekulacím.
[…]
Komise předloží tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2015 […].
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[...]
3a. Komise co nejdříve předloží 
legislativní návrhy s cílem zahrnout 
odvětví přepravy do systému Společenství 
do roku 2013.
3b. Komise předloží do roku 2013 
příslušné návrhy, v nichž bude stanoveno 
datum začlenění nákladní silniční 
dopravy, hornictví a oblasti odpadů do 
systému Společenství, jež bude vycházet 
z důkladného vyhodnocení nákladů, 
přínosů a účelnosti variant tohoto 
začlenění.“

Or. en

Odůvodnění

Přeprava by měla být zahrnuta do systému obchodování s emisemi a Komise by měla posoudit, 
zda by neměla být zahrnuta i nákladní silniční doprava, hornictví a oblast odpadů.

Pozměňovací návrh 781
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

„2. Na základě zkušeností 
s uplatňováním této směrnice a na 
základě pokroku dosaženého při 
monitorování emisí skleníkových plynů 
a ve světle vývoje v mezinárodních 
souvislostech vypracuje Komise 
souhrnnou hodnotící zprávu 
o uplatňování této směrnice, ve které 
bude mimo jiné posuzovat:
a) jak a zda by měla být změněna 
příloha I, aby zahrnovala další 
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relevantní odvětví, mimo jiné odvětví 
chemického průmyslu a zpracování 
hliníku [...], jiné činnosti a emise jiných 
skleníkových plynů uvedených v příloze 
II, s cílem zlepšit ekonomickou účinnost 
systému;
aa) cenové výkyvy emisních povolenek
b) vztah mezi obchodováním 
s povolenkami na emise na úrovni 
Společenství a mezinárodním 
obchodováním s emisními kvótami, 
které začal v roce 2008;
[...]
[...]
e) vztah mezi obchodováním s emisemi 
a dalšími politikami a opatřeními, včetně 
přizpůsobení se změně klimatu,
prováděnými na úrovni členských států 
a Společenství, včetně zdanění, které 
sledují tytéž cíle;
[...]
g) úroveň sankcí za překročení emisí 
s přihlédnutím mimo jiné k inflaci;
h) fungování trhu s povolenkami, zvláště 
s přihlédnutím k úniku uhlíku, jakož 
i jakémukoli možnému narušení trhu;
[...]
(j) sdružování zařízení;
k) praktičnost vývoje referenčních 
úrovní ("benchmarks") platných po 
celém území Společenství jako základu 
pro přidělování, přičemž se přihlédne 
k nejlepším dostupným technikám 
a analýzám efektivnosti nákladů;
l) dopad mechanismů založených na 
projektech na hostitelské země, zejména 
na jejich rozvojové cíle, zda byly 
schváleny projekty JI a CDM výroby 
hydroelektrické energie s výrobní 
kapacitou přesahující 500 MW, jež mají 
nepříznivý vliv na životní prostředí nebo 
nepříznivé sociální dopady, a budoucí 
používání CER a ERU z projektových 
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činností výroby hydroelektrické energie 
v systému Společenství;
m) podpora úsilí budování kapacit 
v rozvojových zemích a v zemích 
s přechodovým hospodářstvím;
n) způsoby a postupy pro schvalování 
domácích projektových činností 
členskými státy a pro vydávání 
povolenek na základě snížení nebo 
omezení emisí vyplývajících z těchto 
činností od roku 2008;
o) technická ustanovení týkající se 
dočasnosti kreditů a omezení 
způsobilosti u projektových činností 
využívání půdy, změny využívání půdy 
a lesnictví na 1 %, jak stanoví 
rozhodnutí 17/CP.7, a dále ustanovení 
související s výsledkem vyhodnocení 
potencionálních rizik spojených 
s používáním geneticky modifikovaných 
organismů nebo potencionálně útočných 
cizích druhů v rámci projektových 
činností zalesňování a obnovy lesů, aby 
provozovatelům umožnily používat CER 
a ERU z projektových činností využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
v systému Společenství od roku 2008 
v souladu s rozhodnutími přijatými na 
základě UNFCCC a Kjótského 
protokolu;
Komise předloží tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2015, případně s připojenými 
příslušnými návrhy. Zpráva by měla být 
připravena a předložena společně se 
zprávou o uplatňování rozhodnutí 
2008/xxxx.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 782
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

“2. Na základě zkušeností 
s uplatňováním této směrnice a na 
základě pokroku dosaženého při 
monitorování emisí skleníkových plynů 
a ve světle vývoje v mezinárodních 
souvislostech vypracuje Komise 
souhrnnou hodnotící zprávu 
o uplatňování této směrnice, ve které 
bude mimo jiné posuzovat:
a) jak a zda by měla být změněna 
příloha I, aby zahrnovala další 
relevantní odvětví, mimo jiné odvětví 
chemického průmyslu a zpracování 
hliníku [...], jiné činnosti a emise jiných 
skleníkových plynů uvedených v příloze 
II, s cílem zlepšit ekonomickou účinnost 
systému;
aa) cenové výkyvy emisních povolenek
b) vztah mezi obchodováním 
s povolenkami na emise na úrovni 
Společenství a mezinárodním 
obchodováním s emisními kvótami, 
které začal v roce 2008;
[...]
[...]
e) vztah mezi obchodováním s emisemi 
a dalšími politikami a opatřeními, včetně 
přizpůsobení se změně klimatu,
prováděnými na úrovni členských států 
a Společenství, včetně zdanění, které 
sledují tytéž cíle;
[...]
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g) úroveň sankcí za překročení emisí 
s přihlédnutím mimo jiné k inflaci;
h) fungování trhu s povolenkami, zvláště 
s přihlédnutím k úniku uhlíku, jakož 
i jakémukoli možnému narušení trhu;
[...]
(j) sdružování zařízení;
k) praktičnost vývoje referenčních 
úrovní ("benchmarks") platných po 
celém území Společenství jako základu 
pro přidělování, přičemž se přihlédne 
k nejlepším dostupným technikám 
a analýzám efektivnosti nákladů;
l) dopad mechanismů založených na 
projektech na hostitelské země, zejména 
na jejich rozvojové cíle, zda byly 
schváleny projekty JI a CDM výroby 
hydroelektrické energie s výrobní 
kapacitou přesahující 500 MW, jež mají 
nepříznivý vliv na životní prostředí nebo 
nepříznivé sociální dopady, a budoucí 
používání CER a ERU z projektových 
činností výroby hydroelektrické energie 
v systému Společenství;
m) podpora úsilí budování kapacit 
v rozvojových zemích a v zemích 
s přechodovým hospodářstvím;
n) způsoby a postupy pro schvalování 
domácích projektových činností 
členskými státy a pro vydávání 
povolenek na základě snížení nebo 
omezení emisí vyplývajících z těchto 
činností od roku 2008;
o) technická ustanovení týkající se 
dočasnosti kreditů a omezení 
způsobilosti u projektových činností 
využívání půdy, změny využívání půdy 
a lesnictví na 1 %, jak stanoví 
rozhodnutí 17/CP.7, a dále ustanovení 
související s výsledkem vyhodnocení 
potencionálních rizik spojených 
s používáním geneticky modifikovaných 
organismů nebo potencionálně útočných 
cizích druhů v rámci projektových 
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činností zalesňování a obnovy lesů, aby 
provozovatelům umožnily používat CER 
a ERU z projektových činností využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
v systému Společenství od roku 2008 
v souladu s rozhodnutími přijatými na 
základě UNFCCC a Kjótského 
protokolu;
Komise předloží tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2015, případně s připojenými 
příslušnými návrhy. Zpráva by měla být 
připravena a předložena společně se 
zprávou o uplatňování rozhodnutí 
2008/xxxx.“

Or. en

Odůvodnění

Balík opatření v oblasti energetiky a klimatu je velmi složitý a inteligentní nástroj politiky, 
jehož fungování by mělo být komplexně přezkoumáno v roce 2015.
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