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Pozměňovací návrh 783
Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, a spalovací zařízení, 
jež používají pouze biomasu“.

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, zařízení podléhající 
opatřením na snížení ekvivalentních emisí 
a používaných pro zásobování 
zdravotnických zařízení a vzdělávacích 
činností/struktur a na spalovací zařízení, 
jež používají pouze biomasu

Or. fr

Odůvodnění

Studie dopadů provedená Komisí ukazuje, že drobní producenti emisí, jako jsou nemocnice a 
vysoké školy, by s ohledem na administrativní zátěž nesli stejné náklady jako největší 
producenti. Většina nemocnic a nemocničních zařízení je financována z veřejných prostředků 
a má k dispozici omezené zdroje. Je důležité zohlednit jejich snahu o snižování emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 784
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, a spalovací zařízení, 

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, a spalovací zařízení, 
jež používají pouze biomasu nebo 
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jež používají pouze biomasu“. používají biomasu v kombinaci s 
pomocnými hořáky na spalování fosilních 
paliv.

Or. en

Odůvodnění

Spalovací zařízení na používání biomasy jsou obvykle vybaveny pomocnými hořáky. Pro tato 
zařízení by bylo velkým břemenem, kdyby měla být zařazena do ETS EU se všemi požadavky 
na monitorování.

Pozměňovací návrh 785
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, a spalovací zařízení, 
jež používají pouze biomasu“.

1. Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
nebo části zařízení, které se používají k 
výzkumu, vývoji a zkoušení nových 
výrobků a postupů, nemocnice a spalovací 
zařízení, jež používají pouze biomasu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V bodě 2 se vkládá nová věta, která 
zní:

vypouští se

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
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zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu 
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“

Or. de

Odůvodnění

Uplatňováním pravidla o kumulaci uvedeného v původní směrnici, které se konkretizuje 
prostřednictvím navrhovaného dodatku (definice spalovacího zařízení) hrozí nebezpečí, že zde 
bude zahrnuto mnoho malých zařízení. V chemickém průmyslu existuje mnoho propojených 
pracovišť s velkým počtem samostatných spalovacích zařízení, která se sdružují do jednoho 
spalovací zařízení s příkonem větším než 20 MW, nebo která jako celek tuto hraniční hodnotu 
překračují, a tudíž by mělo být takové pracoviště posuzováno jako zařízení, které má 
povinnost obchodovat s emisemi. V obou případech by menší zařízení podléhala povinnosti 
obchodovat s emisemi.

Pozměňovací návrh 787
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V bodě 2 se vkládá nová věta, která 
zní:

vypouští se

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu 
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“

Or. de

Odůvodnění

Uplatňováním pravidla o kumulaci uvedeného v původní směrnici, které se v tomto návrhu 
směrnice konkretizuje prostřednictvím navrhovaného dodatku, hrozí nebezpečí, že zde bude 
zahrnuto mnoho malých zařízení. Existuje mnoho propojených pracovišť s velkým počtem 
samostatných spalovacích zařízení, která se na základě této směrnice sdružují v jednoho 
spalovací zařízení s příkonem větším než 20 MW, nebo která jako celek tuto hraniční hodnotu 
překračují, a tudíž by mělo být toto pracoviště posuzováno jako zařízení, které má povinnost
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obchodovat s emisemi. To však je v rozporu s výjimkami zamýšlenými pro malá zařízení podle 
článku 27. 

Pozměňující návrh 788
Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu 
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu 
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“ 
Pro účely tohoto výpočtu nebudou brány 
do úvahu jednotky s jmenovitým tepelným 
příkonem menším než 50 MW, jež nejsou 
v činnosti více než 350 hodin ročně.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný pro to, aby si mohly nemocnice lépe zachovat své speciální 
infrastruktury. Je zejména důležité vyloučit z výpočtu nouzové generátory, pokud představují 
zařízení nezbytná pro bezpečné fungování nemocnic

Pozměňovací návrh 789
John Bowis, John Purvis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou pro účely tohoto výpočtu
brány do úvahu jednotky s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 3 MW.“

Při výpočtu celkové kapacity spalovacích 
zařízení nebudou brány do úvahu:
a) jednotky s jmenovitým tepelným 
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příkonem menším než 3 MW a
b) jednotky s jmenovitým tepelným 
příkonem menším než 50 MW a 
provozované nejvýše 350 hodin ročně.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení limitních hodnot by měly být v úvahu brány spíše skutečné než potenciální 
emise. Tento přístup by vyloučil provozovatele, jako jsou nemocnice, které musí mít velkou 
záložní kapacitu ve formě nouzových generátorů, ale mohou tuto kapacitu využívat každý rok 
pouze po omezenou dobu.

Pozměňovací návrh 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. V bodě 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

„Tato směrnice se nevztahuje na zařízení 
pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny s tepelným příkonem nižším než 
35 MW bez ohledu na to, do kterého 
odvětví je zařízení začleněno.“

Or. es

Odůvodnění

Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s tepelným příkonem 35 MW vyrábí 
stejné množství tepla jako kotel s výkonem 20 MV, protože účinněji vyrábí zároveň teplo a 
elektřinu. Zařazení do systému obchodování s emisemi by mohlo investory odradit od investic 
do zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, i když se jedná o nejlepší dostupnou 
techniku pro výrobu elektřiny, která přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů, protože by 
stejné množství tepla vyráběly za vyšších nákladů.
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Pozměňovací návrh 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 - písm. a)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 1 – činnost 1 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném 
příkonu větším než 20 MW (vyjma 
zařízení pro spalování nebezpečného nebo 
komunálního odpadu)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném 
příkonu větším než 20 MW

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. a)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 1 – činnost 2 – řádek 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koksovací pece Koksovací pece – pro výrobu 
nemetalurgického koksu

Or. en

Odůvodnění

Koksovací pece, které vyrábějí metalurgický koks, musí být jasně zařazeny do činností výroby 
kovů a tak odlišeny od koksovacích pecí na výrobu jiných druhů koksu.
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Pozměňovací návrh 793
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. a)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 1 – činnost 2 – řádek 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koksovací pece Koksovací pece – pro výrobu 
nemetalurgického koksu

Or. en

Odůvodnění

Koksovací pece, které vyrábějí metalurgický koks, musí být jasně zařazeny do činností výroby 
kovů a tak odlišeny od koksovacích pecí na výrobu jiných druhů koksu.

Pozměňovací návrh 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm b) – podbod ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 2 – bod –1 (nový)

Pozměňovací návrh

Koksovací pece – pro výrobu metalurgického koksu Oxid uhličitý

Or. en

Odůvodnění

Koksovací pece, které vyrábějí metalurgický koks, musí být jasně zařazeny do činností výroby 
kovů a tak odlišeny od koksovacích pecí na výrobu jiných druhů koksu.
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Pozměňovací návrh 795
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. b) – podbod ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 2 – bod –1 (nový)

Pozměňovací návrh

Koksovací pece – pro výrobu nemetalurgického koksu Oxid uhličitý

Or. en

Odůvodnění

Koksovací pece, které vyrábějí metalurgický koks musí být jasně zařazeny do činností výroby 
kovů a tak odlišeny od koksovacích pecí na výrobu jiných druhů koksu.

Pozměňovací návrh 796
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. b) – podbod ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 2 – nový bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba hliníku (primární a sekundární, 
kde se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW)

Výroba hliníku (primární, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 20 MW)

Or. en

Odůvodnění

Při druhotné produkci hliníku nejsou emitovány zcela fluorované uhlovodíky.  Emise CO2 z 
těchto zařízení jsou velmi nízké. 
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Pozměňovací návrh 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. b) – podbod. ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 2 – nový bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba hliníku (primární a sekundární, 
kde se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW)

Výroba hliníku (primární, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 20 MW)

Or. en

Odůvodnění

Pro průmysl recyklování hliníku postrádá zařazení smysl, protože sama Evropská komise 
stanovila, že evropský průmysl musí zvýšit svoji účinnost při využívání zdrojů a recyklování 
hodnotných surovin. Zařazení do ETS by tomuto průmyslovému odvětví i společnosti vyslalo 
zcela opačný signál. Množství emisí v průmyslu recyklování hliníku je takové, že nezmění 
celkové emise zařazené do ETS. Odvětví sestává ze značného množství malých a středních 
podniků a kvůli dodatečná administrativní a finanční zátěži není odůvodněné jeho zařazení do 
systému.

Pozměňující návrh 798
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. c) – podbod i)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

„Zařízení na výrobu cementového slínku v 
rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 
než 500 tun denně nebo na výrobu vápna 
včetně dolomitu a magnezitu v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun 
denně nebo v jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 tun denně“;

„Zařízení na výrobu cementového slínku v 
rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 
než 500 tun denně nebo na výrobu vápna 
včetně dolomitu a magnezitu v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun 
denně nebo v jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 tun denně, s výjimkou 
operací při využívání nebezpečného i 
jiného než nebezpečného odpadu, jak jsou 



PE409.701v01-00 12/34 AM\735438CS.doc

CS

stanoveny v příloze IIB směrnice 
91/156/EHS;

Or. fr

Odůvodnění

Zařízení ke spalování nebezpečného a komunálního odpadu, jež směrnice EK 91/156/EHS 
definuje jako zařízení k zneškodňování odpadu, jsou vyloučeny ze spalovacích zařízení, na něž 
se vztahuje směrnice o obchodování s emisemi (ETS). Vyloučení zneškodňování odpadů v 
zařízeních na spalování odpadů z ETS, avšak zařazení využívání odpadů v koprocesních 
zařízeních  by nebylo konzistentní s rámcovou směrnicí o odpadech, zejména s hierarchií 
odpadů, neboť by upřednostňovalo zneškodňování odpadů před jejich využitím. 

Pozměňovací návrh 799
Philippe Busquin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. c) – podbod. i)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení na výrobu cementového slínku v 
rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 
než 500 tun denně nebo na výrobu vápna 
včetně dolomitu a magnezitu v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun 
denně nebo v jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 tun denně“;

Zařízení na výrobu cementového slínku v 
rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 
než 500 tun denně nebo na výrobu vápna 
včetně dolomitu a magnezitu v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun 
denně nebo v jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 tun denně, s výjimkou 
operací při využívání nebezpečného i 
jiného než nebezpečného odpadu, jak jsou 
stanoveny v příloze IIB směrnice 
91/156/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení ke spalování nebezpečného a komunálního odpadu, jež směrnice EK 91/156/EHS 
definuje jako zařízení ke zneškodňování odpadu, jsou vyloučena ze spalovacích zařízení, na 
něž se vztahuje směrnice o obchodování s emisemi (ETD). Vyloučení zneškodňování odpadů v 
zařízeních na spalování odpadů z ETD, avšak zařazení využívání odpadů v koprocesních 
zařízeních, by nebylo konzistentní s rámcovou směrnicí o odpadech, zejména s hierarchií 
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odpadů, neboť by upřednostňovalo zneškodňování odpadů před jejich využitím a vedlo by tak 
k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže mezi jednotlivými způsoby řešení problematiky  
odpadů.

Pozměňovací návrh 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. c) – podbod ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

(ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

„a/nebo s kapacitou pece větší než 4 m3 a 
s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3“;

„/nebo“

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme zde sledovat zásadu obsaženou v návrhu Komise na zlepšení účinnosti 
vyloučením malých provozovatelů. Trojí práh je lepším řešením na maximalizaci účinnosti v 
odvětví, jež ovládají drobná zařízení. Je to v souladu se současným zněním směrnice.

Pozměňovací návrh 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – podbod c) – písm. ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

„a/nebo s kapacitou pece větší než 4 m3 a s 
hustotou vsázky větší než 300 kg/m3“;

„a/nebo s kapacitou pece větší než 4 m3“;
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Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k širokému sortimentu výrobků keramického průmyslu vyráběných v keramických 
pecích je energetická náročnost mezi jednotlivými pododvětvími keramického průmyslu velmi 
rozdílná.  Úprava definice tohoto průmyslu uvedená v příloze I, která se opírá výhradně o 
výrobní kapacitu uváděnou jako množství vyrobené v tunách za jeden den, by tuto specifickou 
zvláštnost keramického průmyslu nezohledňovala. Proto je nezbytně nutné, aby byl v 
upraveném znění přílohy I zachován odkaz na hustotu vsázky vyjádřenou v kg /m3. 

Pozměňovací návrh 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. c) – podbod ii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

(ii) v třetím odstavci se vypouštějí tyto 
výrazy:

„a/nebo s kapacitou pece větší než 4 m3 a s 
hustotou vsázky větší než 300 kg/m3“;

„a/nebo s kapacitou pece větší než 4 m3“

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. c) – podbod iii)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 3 – nový bod 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení na sušení nebo kalcinaci sádrovce 
nebo na výrobu sádrokartonu a jiných 
výrobků ze sádry, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 20 MW.

Zařízení na sušení nebo kalcinaci sádrovce 
nebo na výrobu sádrokartonu a jiných 
výrobků ze sádry a jiných náhradních 
stavebních výrobků, kde se provozují 
spalovací zařízení s jmenovitým tepelným 
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příkonem vyšším než 20 MW.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout narušení hospodářské soutěže mezi výrobky, které mohou nahradit 
výrobky ze sádry spadající do ETS.

Pozměňovací návrh 804
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – sloupec 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 1 – řádek 6 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba základních organických 
chemikálií krakováním, reformováním, 
částečnou nebo celkovou oxidací nebo 
podobnými postupy, s výrobní kapacitou 
vyšší než 100 tun za den.

Výroba ethylenu a propylenu krakováním, 
nebo reformováním, s výrobní kapacitou 
vyšší než 100 tun za den.

Or. de

Odůvodnění

Aby se v jednotlivých členských státech zabránilo různému výkladu, měly by definice být co 
nejpřesnější.

Pozměňovací návrh 805
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – sloupec 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 1 – řádek 7 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
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reformováním nebo částečnou oxidací, s 
výrobní kapacitou vyšší než 25 tun za den.

reformováním, s výrobní kapacitou vyšší 
než 25 tun za den.

Or. de

Odůvodnění

Aby se v jednotlivých členských státech zabránilo různému výkladu, měly by definice být co 
nejpřesnější.

Pozměňovací návrh 806
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4  
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 1 – řádek 7 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním nebo částečnou oxidací, s 
výrobní kapacitou vyšší než 25 tun za den.

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
reformováním nebo částečnou oxidací 
methanu, s výrobní kapacitou vyšší než 25 
tun za den.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vysvětlení technických otázek.

Pozměňovací návrh 807
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 1 – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plyn methan (CH4) vyskytující se v 
provozovaných uhelných dolech, jenž je 
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buď absorbován do vnitřní struktury uhlí 
jako volný plyn v pórech uhlí nebo jako 
volný plyn v horninových vrstvách 
přiléhajících k vrstvám uhlí a který je 
původně uvolňován v důsledku operací při 
těžbě uhlí.

Or. en

Odůvodnění

Emise z tohoto odvětví dosahují 7,9% emisí methanu  EU-25, což představuje 0,7% emisí 
skleníkových plynů EU-25.

Pozměňovací návrh 808
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I - bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování emisí skleníkových plynů

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování emisí skleníkových plynů

Zařízení na zachytávání skleníkových 
plynů na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC

Zařízení na zachytávání skleníkových 
plynů na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC s vyloučením
zvýšeného vytěžování uhlovodíků

Potrubí na přepravu skleníkových plynů na 
geologické uskladňování v úložišti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES

Potrubí na přepravu skleníkových plynů na 
geologické uskladňování v úložišti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES s 
vyloučením zvýšeného vytěžování 
uhlovodíků

Úložiště na geologické uskladňování 
skleníkových plynů povolené směrnicí 
xxxx/xx/ES

Úložiště na geologické uskladňování 
skleníkových plynů povolené směrnicí 
xxxx/xx/ES s vyloučením zvýšeného 
vytěžování uhlovodíků

Or. en
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Pozměňovací návrh 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 2

Znění navržené Komisí

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování emisí skleníkových plynů
Zařízení na zachytávání skleníkových 
plynů na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Potrubí na přepravu skleníkových plynů na 
geologické uskladňování v úložisti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Úložiště na geologické uskladňování 
skleníkových plynů povolené směrnicí 
xxxx/xx/ES

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Pozměňovací návrh

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování oxidu uhličitého
Zařízení na zachytávání oxidu uhličitého
na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC

Oxid uhličitý

Potrubí na přepravu oxidu uhličitého na 
geologické uskladňování v úložisti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Úložiště na geologické uskladňování oxidu 
uhličitého povolené směrnicí xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní zpráva IPCC o zachytávání a uskladňování a většina pilotních zkušeností se až dosud 
vztahuje výlučně k CO2. Jde o jediný plyn, pro nějž bylo vědecky prokázáno, že nepoškozuje 
úložiště a nepředstavuje významné riziko pro životní prostředí, Z tohoto důvodu se 
domníváme, že zařízení pro zachytávání a uskladňování by se měla omezit na CO2. Dále se 
domníváme, že by znění mělo být plně konzistentní s návrhem směrnice o zachytávání a 
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uskladňování  uhlíku. Tento návrh pojednává pouze o uskladňování CO2.

Pozměňovací návrh 810
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie 2

Znění navržené Komisí

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování emisí skleníkových plynů
Zařízení na zachytávání skleníkových 
plynů na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Potrubí na přepravu skleníkových plynů na 
geologické uskladňování v úložisti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Úložiště na geologické uskladňování 
skleníkových plynů povolené směrnicí 
xxxx/xx/ES

Všechny skleníkové plyny uvedené 
v příloze II

Pozměňovací návrh

Zachytávání, přenos a geologické 
uskladňování oxidu uhličitého
Zařízení na zachytávání oxidu uhličitého
na účely přenosu a geologického 
uskladňování v úložišti povoleném podle 
směrnice xxxx/xx/EC

Oxid uhličitý

Potrubí na přepravu oxidu uhličitého na 
geologické uskladňování v úložisti 
povoleném směrnicí xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Úložiště na geologické uskladňování oxidu 
uhličitého povolené směrnicí xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Or. en

Odůvodnění

Emise ze zařízení na zachytávání uhlíku jsou obvykle tvořeny CO2. Monitorování by nemělo 
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být rozšiřováno nad nezbytnou míru.

Pozměňovací návrh 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – kategorie 4 („jiné činnosti“) – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „Jiné činnosti“ se nahrazuje tímto:
Průmyslová zařízení na výrobu

a) buničiny ze dřeva nebo jiných 
vláknitých materiálů včetně 
spalovacích zařízení s jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 20 
MW
b) papíru a lepenky o výrobní 
kapacitě vyšší než 20 tun denně, kde 
se provozují spalovací zařízení s 
jmenovitým tepelným příkonem 
vyšším než 20 MW.“

Or. en

Odůvodnění

Podobný přístup k zařízením ve všech odvětvích v příloze 1. Komise provedla změny pouze v 
nově přidaných kategoriích, ale zapomněla je provést ve stávajících odvětvích již uvedených v 
příloze 1. Vytváří se lepší propojení s definicí výrobce elektřiny a jasně harmonizují stávající 
přístupy členských států.

Pozměňovací návrh 812
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 a (nový) – sloupec 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – nová kategorie
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zavádí se tato kategorie činností:
„Výrobní procesy s vysokou energetickou 
náročností
Výroba chlóru, hydroxidu sodného, 
hydroxidu draselného a alkoholátů 
pomocí elektrolýzy
Výroba kyseliny fluorovodíkové pomocí 
elektrolýzy
Výroba plynů pomocí rozložení vzduchu 
na jeho jednotlivé prvky
Výroba karbidových sloučenin v 
elektrických pecích
Výroba peroxidu vodíku
Výroba polykrystalického křemíku
Výroba polygranulového uhlíku a 
grafitu“

Or. de

Pozměňovací návrh 813
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
příloha Ia, která zní:

„PŘÍLOHA Ia
Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 

přesunu emisí uhlíku
Vápno
Cement
Železo a ocel
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Keramika
Chemické látky
Jíl
Sklo
Buničina a papír“ *
*Všechna odvětví budou specifikována 
Parlamentem a Radou před přijetím této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že v mnoha energeticky náročných odvětvích dochází k přesunu emisí uhlíku.  
Na druhé straně je třeba jasně stanovit, v jakých odvětvích nedochází k přesunu emisí uhlíku 
a mají potenciál vyhnout se nákladům s tím spojeným. To se týká například odvětví rafinerií.

Pozměňovací návrh 814
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
příloha Ia, která zní:

„PŘÍLOHA Ia

Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 

přesunu emisí uhlíku
Cement
Keramika
Chemické látky
Jíl
Sklo
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Železo a ocel
Vápno
Buničina a papír“*
*Všechna odvětví budou specifikována 
Parlamentem a Radou před přijetím této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Příloha uvedená článkem 3w(nový) s cílem vyjmenovat odvětví vystavená značnému riziku 
přesunu emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

Do směrnice 2003/87/ES se doplňuje 
příloha Ia, která zní:

„PŘÍLOHA Ia

Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 
úniku uhlíku
Železo a ocel
Slévárny
Výroba cementu
Papírenství
Výroba umělých hnojiv
Těžká chemie a petrochemie
…*”

*odvětví, jež  budou specifikována 
Parlamentem a Radou před přijetím této 
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směrnice.

Or. pl

Odůvodnění

Příloha uvedená článkem 3 w (nový) s cílem vyjmenovat odvětví vystavená značnému riziku 
přesunu emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 816
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
příloha Ia, která zní::

„PŘÍLOHA Ia
Seznam energeticky náročných odvětví, 
která jsou vystavena značnému riziku 

přesunu emisí uhlíku
Cement
Keramika
Chemické látky
Jíl
Sklo
Železo a ocel
Vápno
Buničina a papír“*
*Všechna odvětví budou specifikována 
Parlamentem a Radou před přijetím této 
směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Příloha uvedená článkem 3 w (nový) s cílem vyjmenovat odvětví vystavená značnému riziku 
přesunu emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 817
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
příloha Ia, která zní:

„Příloha Ia
Minimální požadavky na mezinárodní 

dohodu
Má-li mezinárodní dohoda zahrnující 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která čelí 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
nebo odvětvová mezinárodní dohoda 
týkající se takových průmyslových odvětví 
vytvářet rovné podmínky na úrovni 
zařízení v odvětvích, která mohou čelit 
závažné hrozbě přesunu emisí uhlíku, 
musí splňovat přinejmenším tato kritéria:
(i) účast zemí představujících kritickou 
masu alespoň 85 % výroby,
(ii) ekvivalentní cíle ohledně  emisí CO2,
(iii) podobné systémy snížení emisí 
s obdobným účinkem, které uplatňují 
všechny zúčastněné země, nebo ze zemí 
s neekvivalentními cíli emisí CO2
v odvětvích, na něž se vztahuje systém 
Společenství;
(iv) konkurenční materiály musí podléhat 
rovnocenným omezením, které berou 
v úvahu aspekty spojené s životními cykly,
(v) účinný mezinárodní systém 
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monitorování a ověřování.

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha by se měla soustředit na stanovení vhodných opatření na řešení přesunu emisí 
uhlíku, k němuž může docházet v některých odvětvích , i když je uzavřena mezinárodní dohoda 
splňující kritéria stanovená podle přílohy 1 b nové.

Pozměňující návrh 818
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje příloha 
Ia, která zní:

„Příloha I a
Nezbytné podmínky mezinárodní dohody

Mezinárodní dohoda zahrnující 
energeticky náročná odvětví nebo 
mezinárodní specifické odvětvové dohody 
o těchto průmyslových odvětvích musí pro 
to, aby poskytovaly rovné podmínky na 
úrovni zařízení pro tato průmyslová 
odvětví, splňovat alespoň následující 
kritéria:
a) zúčastněné země představují kritický 
objem produkce,
b) ekvivalentní cíle emisí CO2 s 
ekvivalentními účinky nejpozději do roku 
2020 jsou uplatňovány na všechny 
zúčastněné země a
c) je k dispozici účinný mezinárodní 
systém sledování a ověřování emisí. 

Dále:
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a) v zemích s neekvivalentními cíli emisí 
CO2 by měla být opatření s ekvivalentními 
účinky zavedena nejpozději do roku 2020 
pro odvětví, na než se v Evropské unii 
vztahuje systém Společenství a
b) EU by měla zavést opatření na zapojení 
dovozců ze zemí, jež nejsou účastníky 
mezinárodní dohody a
c) na materiály konkurenční k 
materiálům vyráběných v energeticky 
náročných odvětvích se uplatní 
ekvivalentní omezení zohledňující životní 
cyklus“

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na významné dopady, jež bude mít mezinárodní dohoda a její provádění, je 
prvořadé zajistit právní a ekonomickou jistotu a zařadit do mezinárodní dohody nezbytné 
požadavky s cílem zajistit rovné podmínky s odvětvími zařazenými do systému obchodování s 
emisemi Evropské unie.

Pozměňovací návrh 819
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
příloha Ia, která zní:

„Příloha Ia
Minimální prvky, jež obsahuje 

mezinárodní dohoda na omezení přesunu 
emisí uhlíku

a) Mezinárodní dohoda zahrnující 
energeticky náročná odvětví, u nichž bylo 
zjištěno výrazné riziko přesunů zdrojů 
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emisí CO2, nebo mezinárodní specifické 
odvětvové dohody o těchto průmyslových 
odvětvích musí pro to, aby poskytovaly 
rovné podmínky na úrovni zařízení pro 
tato průmyslová odvětví, splňovat alespoň 
následující kritéria:
(i) zúčastněné země představují kritický 
objem alespoň 85 % produkce; a
(ii) ekvivalentní cíle emisí CO2 s 
ekvivalentními účinky nejpozději do roku 
2020 jsou uplatňovány na všechny 
zúčastněné země; a
(iii) účinný mezinárodní systém 
monitorování a ověřování.
(b) Dále:
(i) v zemích s neekvivalentními cíli emisí 
CO2 by měla být opatření s ekvivalentními 
účinky zavedena nejpozději do roku 2020 
pro odvětví, na než se v Evropské unii 
vztahuje systém Společenství;
(ii) EU by měla zavést opatření na zapojení 
dovozců ze zemí, jež nejsou účastníky 
dohody.“

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na významné dohody, jež bude mít mezinárodní dohoda a její provádění, je 
nezbytné zajistit právní a ekonomickou jistotu a zařadit do mezinárodní dohody nezbytné 
požadavky s cílem zajistit rovné podmínky pro odvětví zařazená do systému obchodování s 
emisemi Společenství.

Pozměňovací návrh 820
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Do směrnice 2003/87/EHS se doplňuje 
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příloha Ia, která zní:
„Příloha Ia

Minimální prvky, jež obsahuje 
mezinárodní dohoda na omezení přesunů 

emisí uhlíku
a) Mezinárodní dohoda zahrnující 
energeticky náročná odvětví, u nichž bylo 
zjištěno výrazné riziko přesunů zdrojů emisí 
CO2, nebo mezinárodní specifické odvětvové 
dohody o těchto průmyslových odvětvích 
musí pro to, aby poskytovaly rovné podmínky 
na úrovni zařízení pro tato průmyslová 
odvětví, splňovat alespoň následující kritéria:
(i) zúčastněné země představují kritický 
objem alespoň 85 % produkce;  a
(ii) ekvivalentní cíle emisí CO2 s 
ekvivalentními účinky nejpozději do roku 
2020 jsou uplatňovány na všechny 
zúčastněné země;  a
(iii) účinný mezinárodní systém 
monitorování a ověřování.
(b) Dále:
(i) v zemích s neekvivalentními cíli emisí 
CO2 by měla být opatření s ekvivalentními 
účinky zavedena nejpozději do roku 2020 pro 
odvětví, na než se v Evropské unii vztahuje 
systém Společenství;
(ii) EU by měla zavést opatření na zapojení 
dovozců ze zemí, jež nejsou účastníky 
dohody.“

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na významné dopady, jež bude mít mezinárodní dohoda a její provádění, je 
nezbytné poskytnout právní a ekonomickou jistotu a zařadit do mezinárodní dohody nezbytné
požadavky s cílem zajistit rovné podmínky pro odvětví zařazená do systému obchodování s 
emisemi Společenství.



PE409.701v01-00 30/34 AM\735438CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 821
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze IIa směrnice 2003/87/ES se 
doplňují nové body, které znějí:

vypouští se

PŘÍLOHA IIA
Zvýšení procentuálního podílu povolenek, 
s kterými mají členské státy obchodovat 
formou aukce podle čl. 10 odst. 2 písm.a) 
pro účely solidarity a růstu Společenství a 
s cílem snižovat emise a přizůsobit se 
dopadům změny klimatu

podíl členského 
státu

Belgie 10%

Bulharsko 53%

Česká republika 31%

Estonsko 42%

Polsko 17%

Španělsko 13%

Itálie 2%

Rumunsko 20%

Slovinsko 56%

Slovensko 46%

Řecko 10%

Španělsko 28%

Itálie 23%
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Kypr 39%

Lotyšsko 16%

Litva 53%

Lucembursko 20%

Maďarsko 41%

Malta 10%

Or. de

Odůvodnění

Nemá smysl zavádět v rámci politiky v oblasti klimatu mechanismus solidarity mezi členskými 
státy. Solidarita je v Evropské unii dostatečně zajištěna současnými finančními nástroji, jako 
jsou strukturální fondy nebo příspěvek členských států do rozpočtu Společenství. Předkladatel 
pozměňovacího návrhu mimoto podporuje zpravodajku v její snaze dosáhnout toho, aby 
podstatná část prostředků získaných v aukcích musela být investována v třetích zemích, 
zejména v rozvojových státech. I z tohoto důvodu se nařízení jeví jako zbytečné.

Pozměňovací návrh 822
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II
V příloze IIa směrnice 2003/87/EHS se 
doplňují nové body, které znějí:

vypouští se

PŘÍLOHA IIa
Zvýšení procentuálního podílu povolenek, 
s kterými mají členské státy obchodovat 
formou aukce podle čl. 10 odst. 2 písm.a) 
pro účely solidarity a růstu Společenství a 
s cílem snižovat emise a přizůsobit se 
dopadům změny klimatu
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Belgie 10 %
Bulharsko 53 %
Česká republika 31 %
Estonsko 42 %
Řecko 17 %
Španělsko 13 %
Itálie 2 %
Kypr 20 %
Lotyšsko 56 %
Litva 46 %
Lucembursko 10 %
Maďarsko 28 %
Malta 23 %
Polsko 39 %
Portugalsko 16 %
Rumunsko 53 %
Slovinsko 20 %
Slovensko 41 %
Švédsko 10%

Or. en

(Ve spojení s pozm. návrhem 9 k článku 10)

Odůvodnění

Zařazení témat politiky soudržnosti do ETS EU není dle našeho názoru odůvodněné.

Pozměňovací návrh 823
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II a (nová)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIB
Do směrnice 2003/87/ES se doplňuje 
příloha IIb, která zní:

„Příloha IIb
Zásady pro dražby

Zásada 1
Racionální stanovení cen emisí/energie
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Zásada 2
Rozdělení nákladů v časovém období
Zásada 3
Kroky na zamezení jevu přesunu emisí 
uhlíku
Zásada 4
Podpora kogenerace
Zásada 5
Ochrana proti úniku do kategorie „nízké 
emise“
Zásada 6
Každé právo by mělo být spojeno s jistou 
povinností, takže právo na přidělení 
emisních povolenek by mělo být spojeno s 
povinnou výrobou energie
Zásada 7
Rovná hospodářská soutěž, což znamená
omezit subjekty, které se smějí účastnit 
dražeb na provozovatele v rámci jisté země 
(domácí dražby) nebo alespoň na skupinu 
zemí s podobnými emisemi uhlíku
Zásada 8
Prostřednictvím postupného zvyšování 
ceny vytvořit minimální cenu emisních 
práv jako zahajovací nabídkovou cenu 
(rezervní cenu) při dražbách, začínající na 
20 EUR/tCO2 v roce 2013 a zvyšující se 
každým rokem o 5 EUR až na 
55EUR//tCO2 tv roce 2020.
Zásada 9
Prostřednictvím postupného zvyšování 
ceny vytvořit maximální cenu emisních 
práv jako postupně se zvyšující pokutu 
začínající na 30 EUR/tCO2 v roce 2013 a 
zvyšující se každým rokem o 10 EUR až 
na 100 EUR/tCO2 v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Stávající zkušenosti s obchodováním s povolenkami ETS ukazují, že ceny mohou podléhat 
dosti výrazným fluktuacím. Tak velká volatilita znamená zvýšení investičních rizik a tak 
představuje značnou překážku při rozhodování o investicích, což může zvláště škodit odvětví 
energetiky, neboť toto odvětví k dosažení emisních cílů velmi potřebuje technologické 
inovace. Je tedy velmi zapotřebí mechanismu, který by zúžil možné rozpětí fluktuací cen v 
systému ETS, zejména na počátku dražby.



PE409.701v01-00 34/34 AM\735438CS.doc

CS


	735438cs.doc

