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Pozměňovací návrh 824
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství o 
nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a o 
30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží k srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem. 
Do roku 2050 by se celosvětové emise 
skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví, včetně námořní a 
letecké dopravy, by měla přispívat k 
dosažení těchto snížení emisí. Letecká 
doprava se na základě začlenění do 
systému Společenství podílí na snížení 
emisí o 20 % , resp. 30 %. V závislosti na 
přezkumu prováděném Komisí a týkajícím 
se vhodnosti zařazení námořní dopravy do 
systému Společenství a vzhledem k 
absenci globálního systému pro 
obchodování s emisemi prostřednictvím 
Mezinárodní námořní organizace nebo 
prostřednictvím mechanismu UNFCCC 
v blízké budoucnosti, by se mělo zvážit 
začlenění námořní dopravy do systému 
Společenství. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycování a skladování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období.  Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem.  Měly by platiti rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství a měly by být stanoveny 
odvětvové referenční hodnoty. Tyto 
předpisy by měly jasně uvádět postup 
stanovení odvětvových referenčních 
hodnot vycházejících z technik s největší 
účinností týkající se skleníkových plynů 
a energie, nejúčinnějších náhražek 
a alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycování a skladování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období.  Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem.  Měly by platiti rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě. 
Při vymezování zásad pro stanovení 
referenčních hodnot v jednotlivých 
odvětvích by Komise měla konzultovat 
dotčená odvětví.
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Odůvodnění

Zásady pro stanovení referenčních hodnot musí být dohodnuté v rámci dotčeného odvětví 
a musí odrážet stávající emise a technické možnosti jejich snižování v tomto odvětví. Důležité 
v tomto procesu budou referenční dokumenty o nejlepších dostupných technologiích (BREF). 
Ustanovení, které má zabránit „deformaci trhů s elektřinou a teplem“ by nemělo zabránit 
bezplatnému přidělování povolenek stávajícím zařízením s kogenerační jednotkou (CHP) 
nebo výrobcům elektřiny pro vlastní potřebu. 

Pozměňovací návrh 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
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odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

přímých emisí odvětvím nebo 
pododvětvím, jež splňují příslušná kritéria. 
Určení těchto odvětví nebo pododvětví a 
nutných opatření zajistí, aby se tato akce 
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, a 
vyloučí nadměrné vyrovnání. Pro ta 
specifická odvětví nebo pododvětví, kde 
může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesouvání vzniká také v důsledku 
promítnutí nákladů spojených s emisemi 
CO2 do ceny energie, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je využívána účinně, by měla 
opatření přijatá v souladu s článkem 10 
pro snížení rizika přesouvání zdrojů emisí 
CO2  navíc brát ohled na nepřímý dopad 
promítnutí nákladů spojených s emisemi 
CO2 do ceny energie na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu a 
zahrnout tuto skutečnost do celkových 
prostředků pro odvětví nebo pododvětví. 

Or. en

Odůvodnění

Odvětví, kterých se tato navrhovaná opatření týkají, jsou vystavena mezinárodní konkurenci, 
a nemohou přenést narůstající náklady při spotřebě elektrické energie spojené s emisemi CO2
na své zákazníky. Pro některá z dotčených odvětví jsou nepřímé emise šestkrát vyšší než přímé 
emise. Takové dopady musí být konkrétně řešeny v případě, že dané odvětví má ve své činnosti 
v Evropě pokračovat. Formulace „beze změny celkového množství“ je nejasná, a měla by být 
odstraněna stejně jako celkové množství povolenek, které se mají v EU vydat, neboť toto je 
stanoveno ve směrnici.

Pozměňovací návrh 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
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ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společentsví, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do [6 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost] 
„přesuny“ zdrojů emisí CO2. Komise by 
svoji analýzu měla založit na vyhodnocení, 
nakolik by mohly být náklady na potřebné 
povolenky přeneseny na ceny příslušných 
produktů a do nepřímých nákladů 
spojených s emisemi C02 v cenách za 
elektrickou energii, a to bez výrazných 
ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by měla za 
přímé a pokud je to vhodné i za nepřímé 
emise obdržet větší množství bezplatných 
povolenek.  Pro některá odvětví by mohl 
být zaveden účinný vyrovnávací systém 
pro CO2, aby byly vytvořeny srovnatelné 
podmínky pro zařízení ze Společenství, 
u nichž existuje výrazné riziko přesouvání, 
a zařízení z třetích zemí. Takový systém by 
mohl ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl potřebuje jasnou představu o tom, na která odvětví a pododvětví se uplatní tento 
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závazek, a o možném přijetí opatření v co nejbližší době s cílem připravit dotčená zařízení pro 
budoucí provoz nebo uzavření. Tato opatření by měla zohlednit jak přímý, tak nepřímý dopad 
přenesení nákladů na CO2, pokud má být řešeno výrazné riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2.
Systém vyrovnávání nákladů uhlíku nebude vhodný pro všechna odvětví.
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