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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Řešení problémů v souvislosti se změnou klimatu a přechodem na společnost s nízkým 
podílem uhlíku je úkolem, kterému je třeba celosvětově věnovat největší možnou pozornost. 
Tento stav odráží i skutečnost, že Parlament zřídil dočasný výbor pro změnu klimatu. Na 
základě závěrů z jednání Rady, které proběhlo na jaře 2007, a na základě předchozích 
usnesení Parlamentu představila Komise v lednu 2008 soubor velmi ambiciózních opatření, 
podle nichž by se v EU měly emise skleníkových plynů snížit do roku 2020 o nejméně 20 %. 
V případě souhrnné mezinárodní dohody by tento cíl měl být dokonce stanoven na 30 %. 
Tento zásadní krok v oblasti evropských politik je pro ostatní země jasným signálem toho, že 
EU bere boj proti změně klimatu nanejvýš vážně.

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který byl zahájen v roce 2005, je největším 
programem na světě, který funguje na principu obchodování na základě stanovených stropů 
(cap-and-trade), přičemž jeho pravidlům podléhají desetitisíce společností. Na tomto systému 
je založen přístup EU k řešení otázky změny klimatu, ale zároveň funguje jako významná 
hybná síla evropského hospodářství. Mnoho společností, které pravidlům systému EU ETS 
podléhají, jej považují za jeden z hlavních faktorů při přijímání dlouhodobých rozhodnutí, 
který má navíc silný až střední dopad na rozhodnutí týkající se vývoje inovačních 
technologií1. Finanční instituce přitom stále více systém EU ETS vnímají jako seriózní, 
fungující a významný trh.

První dvě fáze systému EU ETS prokázaly, že životaschopný vnitřní trh s povolenkami na 
emise je schopen stanovit cenu CO2. Jejich průběh však nebyl zcela bezproblémový.
Závislost systému na národních alokačních plánech vedla k tomu, že cena CO2 prudce klesla 
v důsledku nadměrně vysoké alokace ze strany členských států, neočekávaných zisků mnoha 
výrobců energie, které nebyly oprávněné, v důsledku nekalé soutěže uvnitř EU způsobené 
rozdíly v národních alokačních plánech a také v důsledku nejistoty účastníků trhu. Tyto 
problémy byly řešeny v rámci souborné revize systému EU ETS, která byla provedena v 
souvislosti s mezinárodním jednáním o dohodě navazující na Kjótský protokol. V lednu 2008 
Komise zveřejnila návrh revidovaného systému EU ETS.

Zpravodajka navrhovanou revizi systému EU ETS vítá. Zaprvé se totiž domnívá, že tento 
návrh umožní větší harmonizaci a zajištění rovných podmínek pro všechny, jelikož zavádí 
jednotný evropský limit pro celkový počet povolenek na emise (včetně rezervy pro nové 
účastníky trhu), harmonizuje alokační metody (u odvětví, v nichž nedochází k výrobě energie, 
postupné rušení bezplatných povolenek) a přináší klíčové definice (například definici 
spalovacího zařízení).  Zadruhé je toho názoru, že navrhovaná delší přidělovací období a 
pevná a odhadnutelná snížení stropu zvýší předvídatelnost celého systému. Bude-li navíc 
působnost systému rozšířena tak, jak je navrhováno, i na nová odvětví (např. na výrobce 
hliníku a čpavku) a na nové plyny (oxid dusný a fluorované uhlovodíky), vytvoří se více 
příležitostí k hledání nákladově efektivních způsobů jak snížit emise.  Závěrem zpravodajka 
poukazuje na to, že díky navrhovanému zavedení práva malých zařízení do systému 
nevstoupit (opt-out), se sníží administrativní zátěž (zejména u malých a středních podniků).

                                               
1 Revize Systému EU pro obchodování s emisemi – Survey Highlights, McKinsey, 2005.
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V zájmu posílení tohoto návrhu a zvýšení funkčnosti a účinnosti celého systému by však mělo 
dojít ke změně několika prvků. Cílem většiny těchto změn je snížit nejistotu, která je se 
systémem spojena, a zvýšit jeho předvídatelnost. To je z hlediska ochrany životního prostředí 
naprosto nezbytné, poněvadž nejistota znemožňuje plánování budoucích investic, které by 
mohly vést ke snížení emisí – např. prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti či obnovy 
starých zařízení.

Odměňování nejúčinněji fungujících zařízení
Energetická účinnost je základem snah o vytvoření společnosti s nízkým podílem uhlíku.
Proto je důležité, aby se bezplatné přidělování povolenek nezakládalo na předchozí situaci 
(což ve skutečnosti podporuje držitele povolenek), ale na dostupných osvědčených 
postupech / dostupných osvědčených technologiích. Budou-li povolenky přidělovány na 
základě nejúčinnějších referenčních hodnot (benchmarks), bude systém odměňovat 
společnosti s energeticky účinným provozem, které investovaly do výrobních procesů 
respektujících životní prostředí. Je naprosto nezbytné, aby tato kritéria byla na základě 
spolupráce v rámci odvětví stanovena co nejrychleji, poněvadž tam, kde harmonizovaná 
kritéria existovat nebudou, by nemělo docházet ani k bezplatnému přidělování povolenek. Při 
snižování emisí, ale i při zabezpečování dodávek energie a zvyšování konkurenceschopnosti 
je energetická účinnost nástrojem, který je z hlediska nákladů nejúčinnější a navíc okamžitě 
dostupný. Již nyní existuje řada energeticky účinných technologií, které lze během krátké 
doby do provozu zavést.  V budoucnosti by systém EU ETS mohl být spojen s 
harmonizovaným systém tzv. bílých certifikátů, který podporuje úsporu energie a 
energetickou účinnost. Komise by měla tyto možnosti patřičně zvážit.

Výnosy z dražeb
Odhaduje se, že výnosy z dražeb povolenek dosáhnou nejméně 33 miliard EUR ročně (odhad, 
který se týká pouze dražeb v odvětví výroby elektřiny a relativně skromných cen CO2)1. Podle 
návrhu budou tyto výnosy směřovat do rozpočtů členských států, přičemž jednotlivé státy 
budou mít morální povinnost vyčlenit část těchto výnosů na řešení změny klimatu v širším 
smyslu. Takto stanovené podmínky však nejsou dostatečně důrazné a mohly by vést k tomu, 
že výnosy „zmizí“ ve vnitrostátních rozpočtech. Příležitost k využití těchto prostředků na 
snižování emisí a podporu rozvojového světa, pokud možno na úrovni EU, by tak byla 
zmařena.

Informace zasvěcených osob a manipulace s trhem
V jednom průměrném týdnu se obchoduje s více než 10 miliony povolenek, což vytváří trh v 
hodnotě několika miliard eur. Právní povaha těchto povolenek však není jasná. Některé země 
je pokládají za finanční nástroje, nad jejichž obchodováním dohlíží orgán finančních služeb, 
jiné země je považují za běžné komodity a jako finanční nástroje jsou vnímány pouze jejich 
deriváty2. Je proto důležité zvážit, jak uplatnit pravidla finančních trhů v případě povolenek 
na emise, aby se zabránilo manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob. Při uplatnění 
podobných pravidel bude tvorba cen na trhu vycházet více z informací, které jsou pro trh 
relevatní, a méně ze spekulací narušujících hospodářskou soutěž, např. ze strany zajišťovacích 

                                               
1 „Disponuje EU dostatkem prostředků pro splnění cílů v oblasti energetiky a změny klimatu?“. Tematická sekce 
pro rozpočtové záležitosti, Evropský parlament, 2008.
2 Uplatňování směrnice o obchodování s emisemi ze strany členských států EU, Evropská agentura pro životní 
prostředí, 2008.



PA\718306CS.doc 5/40 PE404.749v01-00

CS

fondů či fondů státního majetku. Zveřejňování citlivých informací o trhu ze strany Komise a 
členských států by navíc mělo být přesně a jasně upraveno, neboť vyzrazení citlivých údajů o 
trhu má potenciálně obrovské finanční důsledky. Stejná pravidla by měla být uplatňována i v 
případě citlivých informací týkajících se akciových trhů.

Přesouvání zdrojů emisí CO2
Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje celosvětový rámec, mohl by příliš náročný režim 
omezování emisí vést k tomu, že společnosti přesunou svůj výrobní provoz do zemí mimo 
EU. To by s sebou neslo nejen hospodářské a sociální důsledky, ale poškodilo by to rovněž 
cíle v oblasti životního prostředí, protože tyto společnosti by již nepodléhaly stejným emisním 
kontrolám. Komise si je tohoto problému vědoma, avšak jeho řešení odkládá. Odvětví, kterým 
přesouvání zdrojů emisí CO2 hrozí, budou určena do roku 2010 a do roku 2011 Komise 
navrhne možná opatření s cílem tomuto přesouvání zamezit (100% bezplatné přidělení 
povolenek a/nebo pokrytí vývozu podle EU ETS). Seznam ohrožených odvětví má být navíc 
přezkoumán každé tři roky. Navrhovatelka dává jednoznačně přednost celosvětové dohodě, 
která zahrne všechny významné společnosti a odvětví. V případě, že tohoto cíle nebude 
dosaženo, mohly by celosvětové odvětvové dohody (s objektivními cíli snížit emise, jejichž 
plnění by bylo možno ověřovat) sloužit jako „druhé nejlepší“ řešení. Pro případ, že se však 
ani jedna z obou těchto variant neuskuteční, potřebuje mít EU k dispozici mechanismus, jenž 
poskytne nezbytnou jistotu a předvídatelnost, které jsou potřebné pro dlouhodobé investice a 
obnovování kapitálových portfolií v těchto odvětvích. Vzhledem k tomu, že systém začne 
fungovat v roce 2013, potřebují společnosti a investoři s delším časovým předstihem s jistotou 
vědět, kolik povolenek dostane každý sektor k dispozici. Na druhou stranu, pokud EU nyní 
přesně oznámí, která odvětví budou bezplatnými povolenkami chráněna, ohrozí se tím možná 
zbytečně jednání na mezinárodním poli. Nejlepším způsobem, jak zajistit větší jistotu pro 
účastníky trhu, aniž by byla ohrožena mezinárodní jednání, je urychlit časový plán Komise a 
prodloužit dobu mezi přezkumy a současně zajistit, že před uzavřením mezinárodních jednání, 
které je plánováno na prosinec 2009, nebudou oznamovány žádné skutečnosti.

Malé a střední podniky a administrativní zátěž
Pro malé a střední podniky bude prospěšné, postaví-li se do čela a budou investovat do 
nízkouhlíkových technologií. Jejich konkrétní situace by však měla být zohledněna v přesně 
stanoveném právním rámci. Návrh umožňuje vyloučit ze systému malá spalovací zařízení (do 
25 MW), pokud budou k dispozici ekvivalentní opatření. Prahové hodnoty jsou zde dosti 
nízké. Třetina všech spalovacích zařízení, která jsou do systému zahrnuta, patří mezi zařízení 
relativně malá (do 50 MW), avšak dohromady produkují pouhá 2 % z celkového objemu 
nahlášených emisí1. Z hlediska nákladů se proto jeví účinným zvýšit prahové hodnoty pro 
malá zařízení (např. na hodnoty směrnice IPPC), která mají právo ze systému vystoupit.

Další harmonizace
Má-li být zajištěna větší právní jistota a mají-li se v EU vytvořit rovné podmínky, je zapotřebí 
plánovat další harmonizaci. Týká se to nejen definic (např. pro uzavírání), ale i poplatků a 
pokut. Mezi členskými státy existují např. podstatné rozdíly mezi nejvyšší pokutou za 
podobné přestupky: od 600 EUR do 15 milionů EUR.

Mezinárodní aspekty

                                               
1 Tamtéž, s. 7.
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Systém EU ETS by měl být prvním krokem k uskutečňování celosvětového systému 
obchodování s emisemi. Je proto nezbytné umožnit návaznost jiných obchodních systémů na 
EU ETS a využít veškerých možných nástrojů Společenství s cílem přimět třetí státy sousedící 
s EU, aby se k EU ETS rovněž připojily. V případě rozvojových zemí se EU musí chopit 
příležitostí, jež nabízí EU ETS, a pomoci těmto zemím k uhlíkové neutralitě prostřednictvím 
investic a převodu poznatků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve svém usnesení ze dne 31. ledna 
2008 k závěrům konference na Bali 
o změně klimatu Evropský parlament 
připomněl svůj požadavek, aby se 
průmyslové země zavázaly ke snížení 
svých emisí skleníkových plynů oproti 
roku 1999 o nejméně 30 % do roku 2020 
a o 60–80% do roku 2050. Vzhledem 
k tomu, že tento plán předpokládá 
pozitivní výsledky konference COP 15, 
která se bude konat v Kodani v roce 2009, 
měla by Evropská unie v rámci svého 
přínosu k nové mezinárodní dohodě začít 
vypracovávat vyšší cíle pro snížení emisí 
pro rok 2020 a pro léta následující a měla 
by se rovněž pokusit zajistit, že po roce 
2013 umožní systém Společenství zavést 
v případě nutnosti přísnější maximální 
hodnoty emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se zdůraznily vysoké ambice, které Parlament v souvislosti s bojem proti 
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změně klimatu má. Nejlepším prostředkem k tomu bude mezinárodní dohoda, která má být 
podepsána do konce roku 2009 v Kodani. Tento návrh by měl být chápán nejen jako důkaz 
velkého závazku, který EU v této souvislosti přijala, ale i jako signál o tom, že se EU 
připravuje na plnění vyšších cílů, které budou stanoveny v rámci nové dohody.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 10 000
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření k 
snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. V zájmu co nejmenších 
správních nákladů nabízí tato hranice pro 
snižování správních nákladů, měřeno na 
tunu vyloučenou ze systému, relativně
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. Jelikož 
v budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

(10) Pokud existují pro malá zařízení, 
jejichž emise nepřekračují hranici 25 000
tun CO2 za rok, ekvivalentní opatření k 
snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména daňové povahy, měly by být 
stanoveny postupy, podle kterých by 
členské státy mohly vyloučit ze systému 
obchodování s emisemi taková malá 
zařízení za předpokladu, že tato opatření 
budou uplatněna. Tato malá zařízení by 
však měla mít možnost dobrovolně v 
systému Společenství zůstat. V zájmu co 
nejmenších správních nákladů nabízí tato 
hranice pro snižování správních nákladů, 
měřeno na tunu vyloučenou ze systému, 
největší výhody, a to z důvodu 
administrativního zjednodušení. S ohledem 
na podíl malých zařízení na celkovém 
objemu emisí, na obtíže spojené s 
administrativní zátěží a na zkušenosti 
získané v souvislosti se zaváděním 
ekvivalentních opatření by se při revizi 
této směrnice mělo zvážit, zda by se tato 
hranice neměla změnit. Jelikož 
v budoucnu již nebudou existovat pětiletá 
přidělovací období, mělo by být v zájmu 
jistoty a předvídatelnosti systému 
stanoveno, jak často musejí být 
přezkoumávána povolení pro emise 
skleníkových plynů.

Or. en
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Odůvodnění

Stále je třeba hledat možnosti, jak ještě více snížit administrativní zátěž malých a středních 
podniků, jak se vyhnout zbytečným administrativním nákladům a byrokracii a jak zvýšit 
účinnost celého systému. V současnosti tvoří třetinu z celkového počtu zařízení spadajících do 
tohoto systému právě malá zařízení, která dohromady produkují pouze 2 % z celkového 
objemu nahlášených emisí.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování.
Obchodování prostřednictvím aukce by 
proto mělo být základním principem pro 
přidělování, neboť je nejjednodušším a dle 
všeobecného mínění hospodářsky 
nejúčinnějším systémem. Tím by se měly 
odstanit rovněž neočekávané zisky a noví 
účastníci a hospodářské systémy s 
nadprůměrně vysokým růstem by měli mít 
stejné podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení.

(13) Dodatečné úsilí, jež je vyžadováno 
evropským hospodářstvím, předpokládá 
kromě jiného, že v rámci Společenství 
funguje přepracovaný systém Společenství 
s nejvyšším možným stupněm hospodářské 
výkonnosti a na základě plně 
harmonizovaných podmínek přidělování.
Obchodování prostřednictvím aukce by 
proto mělo být základním principem pro 
přidělování, neboť je nejjednodušším a dle 
všeobecného mínění hospodářsky 
nejúčinnějším systémem. Tím by se měly 
odstranit rovněž neočekávané zisky a noví 
účastníci a hospodářské systémy s 
vysokým růstem by měli mít stejné 
podmínky hospodářské soutěže jako 
stávající zařízení. V zájmu dosažení těchto 
dvou cílů by Komise měla monitorovat 
dražby i následné fungování trhu s 
uhlíkem. Má-li se zajistit jednotný a 
důsledný přístup k dražbám v rámci celé 
Unie, měla by se správou dražeb zabývat 
Komise nebo jí určený příslušný orgán.
Tímto způsobem by bylo možné výnosy z 
dražeb spojit a účinněji je používat.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se minimalizovat nejistota podniků, dosáhnout pokroku v harmonizaci a maximalizovat 
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účinnost, je třeba, aby byly dražby řízeny centrálně.  Komise by měla monitorovat rovněž 
dopad dražeb, a zajistit tak, že dražby skutečně přinášejí očekávaný užitek.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné použít minimálně 20 % 
výnosů z aukcí povolenek k následujícím 
účelům: snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 
financování výzkumu a vývoje na poli 
snižování emisí a přizpůsobení se, rozvoj 
obnovitelných energií s cílem splnit 
závazek Společenství do roku 2020 pokrýt 
20 % svých energetických potřeb 
obnovitelnými energiemi, splnění závazku 
Společenství do roku 2020 zvýšit 
energetickou účinnost Společenství o 20 
%, zachytávání a geologické uskladňování 
skleníkových plynů, příspěvek ke 
Globálnímu fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii, opatření k 
zamezení odlesnění a k podpoře 
přizpůsobení se v rozvojových zemích, 
řešení sociálních otázek, jako je například 
možný nárůst cen energie v domácnostech 
s nízkými a středními příjmy. Tento 
procentuální podíl je výrazně pod čistými 
výnosy, jež veřejné orgány očekávají z 
aukcí, a bere do úvahy potenciální ztráty 
příjmů z daní právnických osob. Výnosy z 
aukcí povolenek by kromě toho měly být 
používány k financování administrativních 
výdajů správy systému Společenství. Měla 
by být včleněna ustanovení o monitorování 
používání prostředků získaných z aukcí k 
daným účelům. Toto oznámení nezbavuje 
členské státy povinnosti stanovené v čl. 88 
odst. 3 Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních. Touto směrnicí 

(15) Vzhledem k značnému úsilí, kterého 
je třeba pro ochranu klimatu a přizpůsobení 
se nevyhnutelným dopadům změny 
klimatu, je vhodné výnosy z aukcí 
povolenek spojit na úrovni Společenství k 
následujícím dvěma účelům: zaprvé k 
financování projektů uvnitř Unie, které 
sníží emise skleníkových plynů a pomohou 
Unii dosáhnout cíle, které má do roku 
2020 v oblasti emisí skleníkových plynů, 
obnovitelných energií a energetické 
účinnosti splnit, přičemž negativní vliv na 
plnění cílů v oblasti sociální a v oblasti 
zabezpečení dodávek energie bude 
naprosto minimální, zadruhé k 
uskutečnění významných investic v 
rozvojovém světě, které mu pomohou 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu a 
snížit emise, např. prostřednictvím fondu 
pro boj proti odlesňování, příspěvků do 
Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii a opatření
na rozvoj administrativní infrastruktury 
potřebné k účinnému řízení a dokončení 
projektů. Tyto prostředky by měly být 
doplňkem prostředků dostupných v rámci 
stávajících systémů Společenství, jako je 
např. sedmý rámcový program pro 
výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace (2007-2013). Investice v 
rozvojovém světě by se měly zaměřovat 
především na podporu udržitelného 
rozvoje v místních komunitách. Mají-li být 
tyto doplňkové prostředky pro zmírnění 
dopadu změny klimatu a adaptaci 
rozvojového světa účinné, měly by Komise 
a členské státy zajistit, že jejich programy 
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nejsou dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů týkajících se státních 
podpor, které mohou být uskutečněny 
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

rozvojové pomoci budou mít z hlediska 
emisí CO2 přinejmenším neutrální dopad.
Výnosy z aukcí povolenek by kromě toho 
měly být používány k financování 
administrativních výdajů správy systému 
Společenství. Měla by být včleněna 
ustanovení o monitorování používání 
prostředků získaných z aukcí k daným 
účelům. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
výsledky jakýchkoli budoucích postupů 
týkajících se státních podpor, které mohou 
být uskutečněny v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Systém EU ETS nepředstavuje obecnou daň. Je zcela nezbytné, aby výnosy z dražeb byly 
použity výhradně na financování opatření zaměřených na snížení emisí, zmírnění negativních 
dopadů systému Společenství a podporu rozvojového světa. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
systém EU a že řešení problémů spojených se změnou klimatu je kolektivním cílem celé Unie, 
je logické, že výnosy budou spravovány v rámci fondu na úrovni Společenství. Toto účinnější 
uspořádání zajistí, že zdroje budou do značné míry sloučeny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto by se mělo plné obchodování s 
povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly 
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá 
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 

(16) Proto by se mělo plné obchodování s 
povolenkami formou aukce od roku 2013 
pro odvětví energetiky stát pravidlem, a to 
při zohledňování schopnosti tohoto odvětví 
přesouvat zvýšené náklady na CO2. Pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku by měly 
být povolenky přidělovány bezplatně, 
neboť pobídka pro toto opatření spočívá 
v povolenkách, které s ohledem na 
uskladněné emise nemusí být vráceny.
Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
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směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže. Aby 
tito výrobci nebyli znevýhodněni vůči 
jiným méně uhlíkově výkonným výrobcům 
tepla, kteří systému Společenství 
nepodléhají, měli by výrobci tepla 
dodávaného do nejúčinnějších zařízení 
pro dálkové vytápění dostat bezplatné 
povolenky za předpokladu, že tato zařízení 
budou splňovat vysoké normy v oblasti 
uhlíkové účinnosti, které Komise předem 
stanoví.

Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění, které je založeno na technologiích, jež jsou z hlediska uhlíkové účinnosti 
nejlepší, představuje důležitý nástroj pro snížení emisí. Jeho největší konkurencí na topném 
trhu jsou však samostatné kotle na tuhá paliva, na něž se systém EU ETS nevztahuje. Má-li se 
zabránit tomu, aby zvrácené hospodářské pobídky podporovaly zvýšení emisí, je třeba, aby ty 
nejúčinnější projekty v oblasti zajištění vytápění měly nárok na bezplatné povolenky.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Má-li se zajistit řádné fungování 
trhu s uhlíkem a elektřinou, měly by být 
dražby povolenek na období od roku 2013 
zahájeny nejpozději do roku 2011 a měly 
by se zakládat na jasných a objektivních 
zásadách stanovených s dostatečným 
předstihem.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se podpořit účinnost trhu s elektřinou, je nezbytné, aby trh s uhlíkem reagoval včasně a 
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fungoval účinně a s dostatečnou likviditou. Jelikož charakteristickým znakem tohoto trhu jsou 
forwardované transakce, měly by se dražby samotné pořádat s dostatečným předstihem před 
daným obdobím. Zásady dražby a podrobná pravidla jejího průběhu by rovněž měly být 
zveřejněny předem, aby společnosti měly čas na vypracování optimálních dražebních 
strategií.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

(17) Měl by se stanovit jasný cíl, že 
přidělování povolenek výhradně na 
základě dražby bude uplatňováno ve všech 
odvětvích. Nicméně pro jiná odvětví, která 
spadají pod systém Společenství, by měl 
být stanoven přechodový systém, podle 
něhož by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit, že udělování bezplatných povolenek je jen přechodné opatření a že 
konečným cílem je do systému dražeb zahrnout všechna odvětví.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení (18) Má-li být průmysl silněji motivován k 
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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.

investicím do ekologičtějších technologií a 
výrobních postupů, mělo by být přechodně 
povoleno bezplatné přidělování povolenek 
zařízením na základě harmonizovaných 
předpisů Společenství, tzv. referenční 
hodnoty „benchmarks“. Tyto referenční 
hodnoty by měly být stanoveny pro každé 
odvětví spadající do systému Společenství.
Měly by být založeny na nejlepších 
technikách a technologiích v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, jež jsou na trhu dostupné, a 
měly by rovněž přihlížet k náhražkám, 
alternativním výrobním procesům, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
kombinované výroby, jakož i zachycování 
a skladování skleníkových plynů. Má-li se 
zajistit, že všichni provozovatelé budou 
motivováni k nejlepšímu výkonu v rámci 
svých odvětví, měly by být jednotlivým 
zařízením povolenky přidělovány pouze do 
úrovně stanovené příslušnou referenční 
hodnotou. Z všeobecného hlediska by 
předpisy upravující přidělování 
bezplatných povolenek neměly 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 příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit 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.
Před určením referenčních hodnot by 
Komise měla konzultovat všechny 
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příslušné zainteresované strany.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl musí být motivován k tomu, aby se na nízkouhlíkové hospodářství připravoval.
Povolenky, které nebyly přiděleny v dražbě, by se neměly přidělovat na základě předchozí 
situace (v rámci tzv. ochrany předchozího stavu (grandfathering), což do výhodnější pozice 
staví stávající společnosti a technologie, nýbrž na základě nejlepších dostupných technologií.  
Z takového přidělení budou mít prospěch společnosti s energeticky účinným provozem, které 
investovaly do výrobních procesů respektujících životní prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise by měla i nadále hledat další 
prostředky na podporu nejlepších postupů 
z hlediska emisí skleníkových plynů a 
energetické účinnosti nejen v odvětvích, 
která do systému Společenství spadají, ale 
i do těch mimo něj. Zejména by však měla 
do září roku 2009 prozkoumat možnosti 
vytvoření celounijního systému bílých 
certifikátů, na jehož základě by byly 
odměňovány investice do energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 4 odst. 5 směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o 
energetických službách stanoví, že po přezkoumání prvních tří let platnosti této směrnice má 
Komise posoudit, zda předloží návrh v souvislosti s bílými certifikáty. Pro dokončení tohoto 
důležitého posouzení však nebyla stanovena žádná pevná lhůta. V rámci projektu pro 
zavedení systému evropských bílých certifikátů („Euro White Cert“) se v současnosti 
prověřuje potenciál tohoto celounijního systému a jeho případného propojení se systémem EU 
ETS.
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Pozměňovací návrh 10

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 % 
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, 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele,
povzbuzeno pokrokem dosaženým v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě a 
pokud by nebyly sjednány žádné závazné 
odvětvové dohody, které by stanovovaly 
cíle pro celosvětové snížení emisí, jejichž 
plnění by bylo možné monitorovat a 
ověřovat, 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 vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, měla by Komise podpořit 
vypracování a uzavření celosvětových 
odvětvových dohod a v případech, kde se 
ukáže uzavření takových dohod jako 
nemožné, by Společenství mělo přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření by 
mělo být nově posouzeno, s cílem zajistit, 
aby se tato akce prováděla jen tam, kde je 
to nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
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aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

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.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje-li mezinárodní dohoda, jsou celosvětové odvětvové dohody mezi společnostmi v 
konkrétním odvětví – tedy pokud zahrnují cíle pro snížení emisí, jejichž plnění je možné 
monitorovat a ověřovat – lepší alternativou, než poskytování bezplatných povolenek a/nebo 
riziko „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 a ztráty pracovních míst a investic.  Komise by tudíž 
měla vypracování těchto celosvětových odvětvových dohod ve všech nutných a možných 
případech aktivně podporovat.

Pozměňovací návrh 11

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 
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 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. Komise by měla zároveň zjistit, 
v kterých průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by mohly nastat „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 
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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.

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 
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

Mezinárodní dohoda je nejlepší řešení. EU však musí mít i záložní plán, který průmyslu a 
investorům poskytne nutnou jistotu a předvídatelnost systému. Seznam potenciálně 
zranitelných odvětví by se neměl zveřejnit před kodaňskou konferencí, aby tak nebyla 
ohrožena mezinárodní jednání. Pokud se však na kodaňské konferenci k dohodě nedospěje, 
mělo by se o příslušných odvětvích a vhodných opatřeních rozhodnout co nejdříve, protože 
toto rozhodnutí bude mít vliv i na množství povolenek nabízených v dražbě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Má-li se zvýšit transparentnost a 
zamezit nekalým tržním praktikám včetně 
poškozujících spekulací při obchodování s 
povolenkami a jejich deriváty, měla by 
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Komise zvážit, zda by se neměly uplatnit 
předpisy Společenství o finančních 
nástrojích pro obchodování s emisemi a 
zda je vhodné zveřejňovat jakékoli citlivé 
informace o trhu, které by mohly toto 
obchodování ovlivnit. Komise by měla i 
nadále monitorovat vývoj trhu s uhlíkem, 
a zajistit tak, že systém Společenství bude i 
nadále plnit svůj hlavní účel, tj. snižování 
emisí skleníkových plynů způsobem, který 
je efektivní z hlediska nákladů a 
ekonomicky účinný.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zvýšit důvěra podnikatelských subjektů a transparentnost, je nezbytně nutné, aby bylo 
zajištěno uplatňování předpisů upravujících finanční nástroje s ohledem na obchodování s 
povolenkami. Obchodování zasvěcených osob a manipulace trhu mohou nejen trh narušit, ale 
mohou i snížit jeho důvěryhodnost a důvěru investorů v něj, což může vést ke vzniku klamných 
signálů o ceně a nelikvidnosti trhu. Navíc pokud budou povolenky definovány jako finanční 
nástroje, obchodování s nimi bude podléhat kontrole finančních orgánů a budou se na ně 
vztahovat pravidla, která se týkají např. investičních fondů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Třetí země, které s Unií sousedí, by 
měly být vyzvány k tomu, aby se v případě, 
že splní podmínky této směrnice, k 
systému Společenství připojily. Dosažení 
tohoto cíle by Komise měla co 
nejusilovněji podporovat při jednáních s 
kandidátskými zeměmi, případnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, na něž 
se vztahuje evropská politika sousedství, i 
při poskytování finanční a technické 
pomoci těmto zemím. Tím by se do těchto 
zemí snadněji převedly technologie a 
poznatky, které představují významný 
prostředek pro zajištění výhod pro celé 
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obyvatelstvo v oblasti hospodářství, 
ochrany životního prostředí i v oblasti 
sociální.

Or. en

Odůvodnění

Třetí země sousedící s EU musí být nutně motivovány k tomu, aby se k systému EU ETS 
připojily. Není to důležité pouze z ekologického a rozvojového hlediska, ale i proto, že se tak 
vyřeší problém přesouvání zdrojů emisí CO2, kterého se dopouštějí evropské společnosti, 
které za tímto účelem přemisťují svůj provoz za hranice EU.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a)Je důležité, aby se tento systém v 
budoucnosti rozšířil i na další významné 
producenty emisí skleníkových plynů, a to 
zejména v odvětví dopravy, kde se jedná 
například o přepravní společnosti. Komise 
by měla za tímto účelem navrhnout co 
nejdříve vhodné změny, které předloží 
spolu s posouzením jejich dopadu, s cílem 
začlenit odvětví přepravy do systému 
Společenství do roku 2013 a stanovit 
lhůtu, během níž bude do systému 
zahrnuta silniční doprava.

Or. en

Odůvodnění

Začleňování dopravy do systému EU ETS, zejména odvětví přepravy, musí pokračovat i 
nadále. Doposud v této věci nebylo vypracováno řádné posouzení rizik a k dispozici zatím 
nejsou ani spolehlivé údaje. Při další revizi by však již Komise měla působnost systému 
rozšířit.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33b) Mají-li se zajistit rovné podmínky na 
vnitřním trhu, měla by Komise v případě 
potřeby vydat pokyny a předložit návrhy 
zaměřené na další harmonizaci 
uplatňování této směrnice, a to např. 
pokud jde o používané definice, poplatky a 
pokuty.

Or. en

Odůvodnění

Větší právní jistotu a skutečně rovné podmínky na trhu EU by mohla zajistit harmonizace 
týkající se např. definic (uzavírání), poplatků a pokut zavedených jednotlivými členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Informace o provádění této 
směrnice by měly být snadno přístupné, a 
to zejména pro malé a střední podniky.
Členské státy by měly zřídit národní 
kontaktní místa, která by společnostem, a 
zejména malým a středním podnikům, 
pomáhala postupovat v souladu s 
požadavky této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho společností, na něž se systém EU ETS vztahuje, patří mezi malé a střední podniky, 
které nemají dostatek zdrojů a mohly by být oproti velkým společnostem při získávání 
povolenek prostřednictvím dražeb a obchodování znevýhodněny. To nejmenší, co pro ně lze 
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udělat, je poskytnout jim snadno přístupné informace týkající se podrobností ohledně 
jednotlivých požadavků. Nejlepší praktické řešení se ale může lišit stát od státu v závislosti na 
daném specifickém institucionálním rámci, tak jak tomu bylo ve směrnici REACH.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení k 
vypouštení emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení k 
vypouštění emisí skleníkových plynů nebo 
aktualizované povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů, jehož aktualizace byla 
spojena se změnou povahy, fungování či s 
významným zvýšením jeho provozu;“

Or. en

Odůvodnění

Problém přesouvání zdrojů emisí CO2 lze částečně řešit tím, že se umožní, aby se výroba 
rozšiřovala přímo v Evropě. Pokud bude nová část stávajícího provozu vzniklá na základě 
jeho významného rozšíření (které zpravidla obnáší investice do energetické účinnosti) 
považována za „nového účastníka“, bude možné zahájit nové a účinnější investice. Mají-li se 
zajistit rovné podmínky na trhu, měla by Komise poskytnout pokyny k tomu jak přesně určit, 
že se o významné rozšíření provozní kapacity skutečně jedná.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
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10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

10a, bude Komise nebo příslušný orgán 
Komisí určený od roku 2013 obchodovat 
formou dražby.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se minimalizovat nejistota podniků, dosáhnout pokroku v harmonizaci a maximalizovat 
účinnost, je třeba, aby byly dražby řízeny centrálně.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

2. Celkové množství povolenek, s nimiž se 
obchoduje v každém členském státě
formou dražby, má toto složení:

Or. en

Odůvodnění

Zatímco u míry dražebních práv přiznané účastníkům v jednotlivých členských státech existuje 
stále pádný důvod pro to, aby byla v různých státech různá, dražby jako takové by měly být 
řízeny centrálně. Navrhovaná změna je nutná k tomu, aby se tato skutečnost objasnila.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování s 
povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů z 
obchodování s povolenkami podle písmena 

3. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 včetně 
všech příjmů z obchodování s povolenkami 
podle písmena b) uvedeného odstavce se 
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b) uvedeného odstavce se použije takto: použijí v rámci k tomu určeného fondu 
spravovaného na úrovni Společenství 
Komisí nebo příslušným orgánem 
jmenovaným Komisí takto:

Or. en

Odůvodnění

Systém EU ETS nepředstavuje obecnou daň. Je zcela nezbytné, aby všechny výnosy z dražeb 
byly použity na financování opatření zaměřených na snížení emisí, zmírnění negativních 
dopadů systému Společenství a podporu rozvojového světa. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
systém EU a že řešení problémů spojených se změnou klimatu je kolektivním cílem celé Unie, 
je logické, že výnosy budou spravovány v rámci fondu na úrovni Společenství. Toto účinnější 
uspořádání zajistí, že zdroje budou do značné míry sloučeny.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie nebo v rámci evropských 
technologických platforem;

Or. en

Odůvodnění

Výnosy z dražeb by se měly použít rovněž na vytvoření a podporu nízkouhlíkových odvětví 
budoucnosti. Stávající technologické platformy v oblasti čistých technologií, energetické 
účinnosti a nízkouhlíkových technologií v dopravě mohou v tomto ohledu sehrávat významnou 
roli.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. e a) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ea) na rozvoj institucionálních kapacit 
nejméně rozvinutých zemí, které by jim 
umožnily úspěšně rozvíjet a řídit projekty 
na snížení emisí;“

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou při snižování emisí CO2 v rozvojových zemích je zajistit, aby v těchto zemích 
existovaly institucionální a správní kapacity schopné úspěšně rozvíjet a řídit projekty – např. 
katastrální úřad pro potřeby projektů v oblasti lesního hospodářství.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. g a) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ga) na financování energetické 
infrastruktury, a to zejména v těch 
členských státech, které s Unií sousedí 
nebo jsou izolovány od její širší 
energetické sítě a u nichž v souvislosti se 
systémem Společenství hrozí zvýšené 
nebezpečí, že budou odkázány na dovoz 
energie ze třetích zemí.“

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy sousedící s EU, a zejména ty z nich, které jsou součástí izolovaných sítí, 
vyjádřily své znepokojení nad tím, že vzhledem ke snaze výrobců elektřiny usazovat se za 
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hranicemi, by uplatňování systému EU ETS mohlo vést k jejich zvýšené závislosti na dovozu 
energie ze třetích zemí. Je tudíž správné, že ke zmírnění těchto dopadů bude určitá část 
výnosů z dražeb vyčleněna na podporu základní energetické infrastruktury.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zahrnou informaci o 
využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost a 
nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby s 
cílem, zajistit, aby provozovatelé, a 
zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci.
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.

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
nařízení o harmonogramu, četnosti, formě,
správě a jiných aspektech obchodování 
formou dražby, aby byla zajištěna 
otevřenost, transparentnost, 
předvídatelnost, jednoduchost a 
nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Toto nařízení určí příslušný 
orgán, který bude provádět dražby na 
úrovni Společenství, jak je uvedeno v 
odstavci 1.  Budou pořádány dražby s 
cílem zajistit, aby:

a) průběh dražby byl předvídatelný, pokud 
jde o harmonogram, četnost a množství 
dostupných povolenek;
b) cenu povolenek určoval trh, v jehož 
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rámci bude udržována dostatečná 
likvidita;
c) všichni účastníci měli rovný přístup k 
informacím;
d) provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému Společenství, 
měli plný a přednostní přístup; a
e) další účastníci nebránili aukci využitím 
takových prostředků, jako je např. tajné 
dorozumívání, manipulace s trhem a 
zneužití dominantního postavení.
Nařízení obsahuje konkrétní opatření k 
zamezení negativního dopadu, který by 
mohly mít finanční spekulace dalších 
účastníků na účinnost systému 
Společenství v oblasti životního prostředí 
či na jeho účinnost z hlediska nákladů.
Komise konzultuje obsah tohoto nařízení 
se všemi příslušnými zainteresovanými 
stranami. Opatření, jež má za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno řádné fungování trhu s uhlíkem, měly by se dražby zahájit ještě před 
počátkem vlastního obchodovacího období a předcházet by jim mělo ještě zveřejnění 
základních pravidel dražby a podrobných ustanovení o její formě, což by subjektům trhu 
umožnilo se připravit a zabránilo nejistotě a kolísání na trhu. Měla by se rovněž přesně 
stanovit forma dražby, aby bylo možné v co největší míře předejít spekulacím a praktikám 
narušujícím hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 1. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
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prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených v 
odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná v 
celém Společenství.

prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených v 
odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná v 
celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

O přesných pravidlech bezplatného přidělování povolenek by mělo být rozhodnuto co 
nejdříve. Tyto informace mají pro dotčená odvětví zásadní význam a ovlivní investiční 
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že dotčená odvětví mají relativně dlouhé realizační lhůty 
a investiční horizont, čím dříve budou známa přesná pravidla a mechanismy přidělování, tím 
lepší investoři a společnosti je budou moci zohlednit při svých obchodních rozhodnutích.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje k 
účinným technikám v oblasti skleníkových 
plynů a energetické účinnosti a ke 
snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se vytvoří harmonizovaná 
kritéria pro emise skleníkových plynů a 
energetickou účinnost uplatňovaná v 
každém odvětví u zařízení, jimž jsou 
přidělovány bezplatné povolenky. Tato 
odvětvová kritéria jsou založena na 
nejlepších technikách a technologiích v 
oblasti skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, jež jsou na trhu dostupné, 
včetně náhražek, alternativních výrobních 
procesů, využívání biomasy, kombinované 
výroby a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů. Bezplatné povolenky 
nejsou zařízením přidělovány v míře vyšší, 
než stanoví referenční hodnota pro 
příslušné odvětví, tak aby z toho měli 
prospěch nejvýkonnější provozovatelé.
Obecně platí, že opatření uvedená v 
prvním pododstavci v žádném ohledu
nemotivují k zvyšování emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování v 
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oblasti výroby elektrické energie 
prodávané třetí straně.

Or. en

Odůvodnění

Všechna odvětví by se měla co nejdříve připravit na nízkouhlíkové hospodářství. Povolenky by 
se proto neměly bezplatně přidělovat na základě předchozí situace, což do výhodnější pozice 
staví stávající společnosti a technologie, nýbrž na základě nejlepších dostupných technologií.  
Z takovéhoto přidělení by měly mít prospěch společnosti s energeticky účinným provozem, 
které investovaly do výrobních procesů respektujících životní prostředí. Elektřina, jež je 
vyrobena z energie, která vzniká jako vedlejší produkt průmyslových procesů, a jež se neuvádí 
na trh, by neměla spadat pod systém obchodování prostřednictvím dražby, aby bylo možné 
zabránit spalování odpadních plynů.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise do 1. září 2009 vypracuje 
zprávu o výsledcích svých šetření ohledně 
toho, zda je vhodné předložit návrh 
směrnice o bílých certifikátech, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o 
energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách1.  
Tato zpráva by měla zejména podrobně 
stanovit potenciál povinného, pro celé 
Společenství platného systému 
obchodování s bílými certifikáty, jenž 
provozovatele, kterým byly přiděleny 
bezplatné povolenky, vybízí k dalším 
investicím do technik a technologií 
vyznačujících se největší energetickou 
účinností, a jenž účastníkům vytyčuje 
povinné cíle a limity v oblasti energetické 
účinnosti a zavádí systém 
obchodovatelných certifikátů, které lze 
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získat přijetím energeticky účinných 
technik a technologií.  Pokud zpráva 
prokáže, že by takový systém byl přínosný 
pro životní prostředí, efektivní z hlediska 
nákladů a prakticky proveditelný a že by 
byl v souladu se zásadou tvorby lepších 
právních předpisů, předloží Komise 
příslušný legislativní návrh do 30. června 
2010.
1 Úř. věst. 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 4 odst. 5 směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o 
energetických službách stanoví, že po přezkoumání prvních tří let platnosti této směrnice má 
Komise posoudit, zda předloží návrh v souvislosti s bílými certifikáty. Pro dokončení tohoto 
důležitého posouzení však nebyla stanovena žádná pevná lhůta. V rámci projektu pro 
zavedení systému evropských bílých certifikátů („Euro White Cert“), který je podporován 
energetickým plánem „Inteligentní energie pro Evropu“, se v současnosti prověřuje potenciál 
tohoto celounijního systému a jeho případného propojení se systémem EU ETS.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
Bezplatné povolenky se přidělí v 
souvislosti s dodávkami tepla do 
nejúčinnějších zařízení dálkového 
vytápění. Podmínkou přidělení 
bezplatných povolenek je splnění 
vysokých norem v oblasti uhlíkové 
účinnosti, které stanoví Komise v 
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prováděcích opatřeních uvedených v 
odstavci 1. V každém následujícím roce po 
roce 2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění je významným prostředkem snižování emisí, pokud je založeno na 
technologiích, které jsou z hlediska uhlíkové účinnosti nejlepší. Jeho největší konkurencí na 
topném trhu jsou však samostatné kotle na tuhá paliva, na něž se systém EU ETS nevztahuje.
Nejúčinnější projekty je třeba podpořit přidělením bezplatných povolenek, a zabránit tak 
nevhodným hospodářským podnětům vedoucím k odklonu od dálkového vytápění.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do 30. června 2010 Komise zveřejní plně 
harmonizovaná pravidla Společenství 
týkající se přidělování rezervy pro nové 
účastníky trhu. 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.

Komise může případně zveřejnit pokyny 
ohledně použití definice nových účastníků 
trhu.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovných podmínek a předvídatelnosti je zapotřebí stanovit jasně definovaná 
pravidla Společenství týkající se přidělování rezervy pro nové účastníky trhu, včetně pokynů 
jak postupovat v případě nadměrného množství nevyužitých povolenek a včetně dalších 
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pokynů, na základě kterých lze určit, kdy se jedná o podstatné zvýšení kapacity.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Nejpozději k 1. červnu 2010 a poté 
každé čtyři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v této oblasti nebyla dosud uzavřena mezinárodní dohoda, mělo by se 
o odvětvích, v nichž hrozí „přesouvání“ zdrojů emisí CO2, a o vhodných opatřeních 
rozhodnout co nejdříve. Jedná se o opatření zásadního významu nejen pro příslušná odvětví, 
ale také pro celý trh s uhlíkem, neboť by mohlo mít vliv i na množství povolenek nabízených v 
dražbě. Tříletý interval pro nové určení příslušných odvětví by zbytečně vedla k nejistotě, 
která nesvědčí investicím.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Měla by se zohlednit přímá ztráta konkrenceschopnosti EU, pokud jde o pracovní místa a 
(zahraniční přímé) investice. Obchodní systém by neměl být nastaven tak, aby nakonec pouze 
„vyvážel pracovní místa a přivážel znečištění“.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 9 – pododstavec 3 – bod d a) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Výrobci elektřiny přenášejí náklady na CO2 do cen elektřiny. Pro některá odvětví vystavená 
nebezpečí přesouvání zdrojů emisí CO2 (např. odvětví hliníku) jsou tyto nepřímé účinky EU 
ETS až šestkrát vyšší než přímé účinky EU ETS. Komise by proto při rozhodování o tom, 
kterým odvětvím by měly být přiděleny bezplatné povolenky, měla vzít tyto nepřímé účinky v 
potaz.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 

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

analytickou zprávu o situaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví nebo 
pododvětví, jež mohou čelit závažné 
hrozbě úniku uhlíku. K této zprávě budou 
připojeny všechny vhodné návrhy, které 
mohou obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v této oblasti nebyla dosud uzavřena mezinárodní dohoda, mělo by se o 
odvětvích, v nichž hrozí „přesouvání“ zdrojů emisí CO2, a o vhodných opatřeních, která by 
tuto situaci řešila, rozhodnout co nejdříve. Tyto informace mají zásadní význam nejen pro 
příslušná odvětví, ale také pro celý trh s uhlíkem, neboť by mohlo mít vliv i na množství 
povolenek nabízených v dražbě.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7a. Při uzavírání dohody uvedené v 
odstavci 5 a při sestavování a uplatňování 
nové mezinárodní dohody, jak je uvedeno 
v odstavci 6, Komise posoudí, zda je 
možné, aby systém Společenství 
podporoval nejlepší projekty mechanismu 
čistého rozvoje, které podporují 
zalesňování, obnovu lesa, snížené emise 
při odlesňování a jiné metody 
udržitelného lesního hospodářství, a to 
včetně opatření proti erozi a čištění 
odpadních vod. Komise zejména prověří, 
zda by konkrétně z těchto zdrojů měla 
pocházet část CER přidělených 
účastníkům v rámci systému Společenství 
za účelem dodržení jejich emisních 
stropů. Zprávu obsahující příslušné 
návrhy Komise vypracuje do 1. září 
2010.“
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby vnější emisní kredity vstupující do EU ETS byly co nejvíce slučitelné s 
akreditací zlatého standardu, a zajistit tak, že EU podpoří jen kvalitní dodatečné projekty 
s jednoznačnými kritérii udržitelného rozvoje. Takováto opatření povedou k tomu, že finanční 
prostředky EU získané z obchodování s uhlíkem skutečně přinesou snížení emisí skleníkových 
plynů i zvýšené úsilí o dosažení udržitelného rozvoje v nejchudších zemích.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V článku 12 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„1a. Komise předloží do 1. září 2009 
příslušné legislativní návrhy, které zajistí, 
že trh s emisními povolenkami bude 
chráněn před obchodováním zasvěcených 
osob a manipulací s trhem.  Komise 
zejména zváží, zda se pro účely této 
směrnice 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

Právní povaha povolenek na finančním trhu není jasná. Některé země je pokládají za finanční 
nástroje, nad jejichž obchodováním dohlíží orgán finančních služeb, jiné země je považují za 
běžné komodity a jako finanční nástroje jsou vnímány pouze jejich deriváty. Je důležité tuto 
právní povahu vyjasnit, aby bylo zajištěno uplatňování předpisů upravujících finanční 
nástroje s ohledem na obchodování s povolenkami. Obchodování zasvěcených osob 
a manipulace s trhem by mohly narušit trh, snížit jeho důvěryhodnost a důvěru investorů 
v něj.



PA\718306CS.doc 35/40 PE404.749v01-00

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15a

Zveřejňování informací a profesní 
tajemství

1. Členské státy a Komise zajistí, že 
veškerá rozhodnutí a zprávy týkající se 
množství povolenek a jejich přidělování i 
monitorování, vykazování a ověřování 
emisí budou bezodkladně zveřejněny, a to 
způsobem zajišťujícím okamžitý přístup k 
těmto informacím za nediskriminačních 
podmínek.
2. Povinnost zachovávat profesní tajemství 
se vztahuje na všechny osoby, které 
pracují či pracovaly pro Komisi nebo 
příslušné orgány členských států a pro 
subjekty, na něž Komise či příslušné 
orgány členských států přenesly určité 
úkoly. Informace, na něž se vztahuje 
povinnost zachovávat profesní tajemství, 
nesmějí být sděleny žádné jiné osobě či 
orgánu, nestanoví-li jinak platné právní 
předpisy, nařízení či správní ustanovení.“

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zvýšit důvěra podnikatelských subjektů a transparentnost, je nezbytně nutné, aby bylo 
zajištěno uplatňování předpisů upravujících finanční nástroje s ohledem na obchodování 
s povolenkami. Zveřejňování citlivých informací o trhu ze strany Komise a členských států by 
mělo být přesně a jasně upraveno.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 18 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Komise či příslušný subjekt Komisí 
určený provádí dražby povolenek na 
úrovni Společenství, jak je stanoveno v 
odstavci 10. Tento příslušný subjekt 
koordinuje svou činnost v těsné 
spolupráci s příslušnými orgány, jež určí 
členské státy. Tento subjekt zejména 
zajistí, že příslušné orgány každého 
členského státu obdrží úplné a přesné 
údaje o přidělení povolenek na dražbě 
zařízením podléhajícím jejich pravomoci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 25 – odst. 1b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1ba. V rámci evropské politiky sousedství 
a procesu rozšíření usiluje Komise o 
uzavírání dohod s příslušnými zeměmi s 
cílem zahrnout tyto země do systému 
Společenství či umožnit vzájemné 
uznávání povolenek.“

Or. en
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Odůvodnění

Třetí země sousedící s EU musí být nutně motivovány k tomu, aby se k systému EU ETS 
připojily. Není to důležité pouze z ekologického a rozvojového hlediska, ale i proto, že se tak 
vyřeší problém přesouvání zdrojů emisí CO2, kterého se dopouštějí evropské společnosti, 
které za tímto účelem přemisťují svůj provoz za hranice EU.

Pozměňovací návrh 40

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 kalednářní 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 

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zamezení zbytečným 
administrativním nákladům a byrokracii a zvýšení účinnosti systému by malá zařízení měla 
mít možnost ze systému vystoupit, pokud pro ně budou k dispozici ekvivalentní opatření.
Třetinu z celkového počtu zařízení spadajících do tohoto systému tvoří právě malá zařízení, 
která dohromady produkují pouze 2 % z celkového objemu nahlášených emisí.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Přejí-li si zařízení vyloučená ze 
systému Společenství podle odstavce 1 a 2 
dobrovolně v tomto systému zůstat, v 
systému zůstat mohou. Členské státy učiní 
za tímto účelem příslušná opatření a 
informují Komisi o veškerých takových 
případech v rámci oznámení podávaného 
podle odstavce 1.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se učinit opatření pro tyto malé a střední podniky, které si přejí zůstat v EU ETS, 
např. kvůli již investovaným finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh 42

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

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

Přezkum a další vývoj

…

1. 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 … další relevantní odvětví 
… a … činnosti, mimo jiné odvětví 
dopravy, vytápění domácností a 
podnikových prostor a odvětví zemědělství, 
by měla být zahrnuta do systému 
Společenství;
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. …

2. Komise předloží tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
června 2015, případně s připojenými 
příslušnými návrhy.
3. Komise co nejdříve předloží legislativní 
návrhy s cílem zahrnout odvětví přepravy 
do systému Společenství do roku 2013.
4. Komise předloží do roku 2013 příslušné 
návrhy, v nichž bude stanoveno datum 
začlenění silniční dopravy do systému 
Společenství, jež bude vycházet z 
důkladného vyhodnocení nákladů, 
přínosů a účelnosti variant tohoto 
začlenění.“

Or. en
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Odůvodnění

Původní článek o přezkumu zastaral a je potřeba ho nahradit novým. Přezkum systému je 
důležitý pro zvýšení jeho účinnosti, zahrnutí dalších odvětví a zajištění rovných podmínek 
v EU.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek, který zní:
„2a. Jednotlivé činnosti, které spadají pod 
několik níže uvedených označení 
současně, jsou posuzovány výhradně 
podle kritérií platných pro specifičtější 
označení odvětví.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, která kritéria se mají použít v případě, kdy zařízení může spadat pod 
více než jednu činnost (např. výroba energie/tepla a zpracování nerostů). Touto záležitostí se 
zabývalo již sdělení Komise „Další pokyny k alokačním plánům systému EU pro obchodování 
s emisemi na období 2008 až 2012“ z roku 2005 (KOM(2005)703).


	718306cs.doc

