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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES 
tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0016),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0043/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro mezinárodní 
obchod, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6-
0000/2008), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE407.778v01-00 6/39 PR\727283CS.doc

CS

skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat k 
dosažení těchto snížení emisí.

skleníkových plynů měly snížit o nejméně 
50 % pod úroveň roku 1990. Všechna 
hospodářská odvětví by měla přispívat k 
dosažení těchto snížení emisí, včetně lodní 
a letecké dopravy. Letecká doprava 
přispívá k 20% a 30% snížení tím, že je 
začleněna do systému Společenství. 
Dokud není lodní doprava začleněna do 
systému Společenství, k čemuž by mělo 
dojít nejpozději v roce 2015, musí být 
emise z lodní dopravy zařazeny do 
rozhodnutí o úsilí členských států splnit 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k rozsahu a rychlosti 
celosvětového odlesňování je klíčové, aby 
příjmy z dražeb v rámci systému 
Společenství byly využívány na snížení 
odlesňování a na zvýšení udržitelného 
zalesňování a obnovy lesa. EU by měla 
navíc usilovat o vytvoření mezinárodně 
uznávaného systému pro snížení 
odlesňování a zvýšení zalesňování a 
obnovy lesa. Příjmy by měly členské státy 
převádět na základě principu „koalice 
ochotných“ do některého fondu EU nebo 
do mezinárodního fondu, aby mohly být 
za tímto i jinými účely efektivně 
vynakládány na mezinárodní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

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 
směrnice 2004/8/ES v případě, že takovým 
výrobcům tepla v zařízeních jiných odvětví 
byly přiděleny bezplatné povolenky s cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže.

(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. 
Používají-li výrobci elektřiny při produkci 
tepla nebo chlazení vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu podle směrnice 
2004/8/ES, měli by tito výrobci elektřiny
dostávat bezplatné povolenky na toto teplo 
nebo chlazení s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže v důsledku zvýšených 
nákladů na snížení emisí CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Dlouhodobá pobídka pro 
zachytávání a uskladňování uhlíku 
spočívá v tom, že za trvale uskladněný 
CO2 nebude nutno povolenky vracet. 
Navíc, aby se urychlil rozvoj prvních 
komerčních zařízení, měly by být využity 
příjmy z dražeb a prvním dvanácti 
takovým zařízením v EU nebo jakékoli 
třetí zemi, která ratifikovala budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, by 
měly být poskytnuty zvláštní povolenky z 
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rezervy pro nové účastníky na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („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. Bez ohledu na 
dostupnost elektrických obloukových pecí 
jako alternativního výrobního procesu 
mohou tyto harmonizované předpisy také 
zohlednit emise spojené s užíváním 
hořlavých odpadních plynů z vysokých 
pecí, jestliže vzniku těchto odpadních 
plynů nelze ve výrobním procesu oceli ve 
vysokých pecích zabránit; v tomto ohledu 
může být předpisy stanoveno, že vysokým 
pecím, které jsou původci těchto plynů, 
budou přiděleny bezplatné povolenky.
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 
příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou, teplem a chlazením, které jsou 
dodávány průmyslovým zařízením. Dále by 
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měly zabránit neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže mezi 
průmyslovými činnostmi prováděnými v 
zařízeních provozovaných jedním 
provozovatelem a výrobou v zařízeních, 
jejichž chod zajišťují externí dodavatelé.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 využíváním zařízení, 
která jsou z hlediska snižování emisí CO2 
méně účinná, v třetích zemích, jejichž 
průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
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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, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

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, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 

(22) EU ETS a systémy pro obchodování s 
emisemi v jiných zemích by měly 
usnadňovat žádost o kredity pro skutečné, 
prokazatelné, dodatečné a stálé snížení 
emisí z projektů ve státech, které 
konstruktivně přispívají k boji proti změně 
klimatu. Poté, co země ratifikují budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
měly by být kredity typu „zlatý standard“ z 
těchto států přijatelné pro všechny 
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závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

systémy pro obchodování s emisemi. V 
zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že CER 
typu „zlatý standard“ a ERU typu „zlatý 
standard“ budou moci být používány i po 
roce 2012. Provozovatelé by měli mít 
možnost používat takové kredity do 
průměrné výše 5 % jimi vyprodukovaných 
emisí v období 2013–2020 pod 
podmínkou, že budou v období 2008–2012 
používat méně než 6,5 % ERU a CER ve 
srovnání s emisemi, které vyprodukovali v 
roce 2005, a že nepřenášejí nároky ve 
smyslu čl. 11a odst. 2. Tím se zajistí, že 
provozovatelé v období 2008–2012 účinně 
sníží emise pod úroveň roku 2005. Kromě 
toho se tak rovněž zajistí využití 1,9 
miliardy tun v období 2008–2020 nebo 
dalších 500 milionů tun, které překračují 
návrh Komise a které představují 50 % 
tohoto úsilí o snížení emisí. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en
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Odůvodnění

I když toto schéma musí zachovávat vysokou míru pružnosti, je prvořadé, aby se projekty 
JI/CDM řídily určitými pravidly a standardy za účelem skutečného a prokazatelného snížení 
emisí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, měly 
by být kredity z CDM z třetích zemí 
akceptovány pouze v rámci systému 
Společenství, když tyto země ratifikují 
mezinárodní dohodu.

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohoda o změně klimatu Společenstvím 
ratifikována a budou moci být používány 
dodatečné kredity až do výše poloviny 
dodatečného snížení, kterého bylo 
dosaženo v rámci systému Společenství, 
měl by se procentuální podíl CER typu 
„zlatý standard“ a ERU typu „zlatý 
standard“, které jsou povolené pro 
provozovatele, zvýšit nad 5 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět 
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné k 
zamezení nebezpečné změny klimatu.

Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět 
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné k 
zamezení nebezpečné změny klimatu. 
Společenství by mělo přistoupit k 
provádění 30% snížení pod úroveň z roku 
1990, které začne platit poté, co 
Společenství dokončí ratifikační proces 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
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klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 
vypouštění 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 z důvodu významné 
změny povahy či fungování nebo 
významného rozšíření daného zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Stávající návrh Komise již nepovažuje zvětšení kapacity za nového účastníka na trhu. Rozdíl 
spočívá v tom, že kredity za emise skleníkových plynů jsou přidělovány pouze novým 
zařízením, zatímco zvětšení kapacity podléhá dražbě. Návrh komise vyvolává nerovnováhu 
mezi novými zařízeními a navýšením kapacity, avšak nepřináší nejúčinnější přístup a je 
možné, že by narušil inovaci stávajících postupů. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 

Komise do 30. září 2009 zveřejní absolutní 
množství povolenek na rok 2013, založené 
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založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu s 
rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

na celkovém množství povolenek, které 
vydaly nebo mají vydat členské státy v 
souladu s rozhodnutím Komise o jejich 
národních alokačních plánech na období 
2008-2012.

Or. en

Odůvodnění

Množství povolenek, které mají členské státy vydat v souladu se svými národními alokačními 
plány na období 2008–2012, by mělo být stanoveno před rokem 2010, takže toto datum musí 
být posunuto dopředu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 a – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče zařízení, která byla ze systému 
Společenství vyloučena v souladu s 
článkem 27, sníží se celkové množství 
povolenek odpovídajícím způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Dojde-li k vyloučení zařízení ze systému Společenství, je nutné, aby se odpovídajícím 
způsobem snížilo množství povolenek, aby byl zajištěn celkový strop tohoto systému.

Pozměňovací návrh 13

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

přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy v období 
začínajícím rokem 2013 obchodovat 
formou dražby. Do 31. prosince 2010 
Komise na základě předložených zpráv a 
čl. 10a odst. 6 určí a zveřejní 
předpokládané množství povolenek pro 
celé Společenství, které půjdou do dražby 
v období 2013–2020.

Or. en

Odůvodnění
Pro řádné fungování ETS i odvětví energetiky je rozhodující, aby se dražby povolenek na 
období od roku 2013 konaly s dostatečným předstihem před 1. lednem 2013.

Pozměňovací návrh 14

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

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 b) uvedeného odstavce se použije
takto:

3. Alespoň 50 % příjmů z obchodování s 
povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 převedou členské státy na 
základě principu „koalice ochotných“ do 
fondu založeného na úrovni Společenství 
nebo na mezinárodní úrovni takto:

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) jednu čtvrtinu na opatření, která mají 
přispět do fondů k zamezení odlesňování a 
zvýšení zalesňování a obnovy lesa v 
zemích, které ratifikovaly budoucí 
mezinárodní dohodu, přičemž je brán 
ohled na:

– práva a potřeby původního obyvatelstva;
– zachování biologické rozmanitosti; a
– udržitelné využívání lesních zdrojů;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií b) jednu čtvrtinu na snížení emisí v 
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s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost o 20 
%.

zemích, které ratifikovaly budoucí 
mezinárodní dohodu, a na převod 
technologie do těchto zemí, např. 
prostřednictvím Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) polovinu na opatření, která zemím, jež 
ratifikovaly budoucí mezinárodní dohodu 
o změně klimatu, pomůže přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu. 

d) na předcházení odlesňování, zejména v 
nejméně rozvinutých zemích;
e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;
f) na řešení sociálních aspektů v 
domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příjmy, které nejsou používány podle 
odstavce 3, včetně všech příjmů z dražeb 
podle odst. 2 písm. b), by měly být použity 
takto:
a) na snížení emisí skleníkových plynů, na 
přizpůsobení dopadům změny klimatu a 
na financování výzkumu a vývoje 
týkajících se snižování emisí a 
přizpůsobení, včetně účasti na iniciativách 
v rámci Evropského strategického plánu 
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pro energetické technologie;

b) na rozvoj obnovitelných energií s cílem 
splnit závazek Společenství využívat do 
roku 2020 20 % obnovitelných energií;
c) na splnění závazku Společenství zvýšit 
energetickou účinnost do roku 2020 o 
20 %;
d) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;
e) na financování výzkumu a vývoje v 
oblasti energetické účinnosti a čistých 
technologií v odvětvích, která spadají do 
účinnosti této směrnice;
f) na dodatečná opatření, která mají 
zamezit odlesňování, podpořit udržitelné 
zalesňování a lesní hospodářství v Evropě, 
a na výrobu a používání biomasy ve 
Společenství;
g) na řešení sociálních aspektů v 
domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace;
h) na podnícení přesunu k formám 
dopravy, které produkují nízké množství 
emisí, včetně přechodu na jiný druh 
dopravy, a na kompenzaci zvýšených 
nákladů na energii u elektrické trakce v 
železniční dopravě; a
i) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražeb by měly být v zásadě používány na vytvoření nízkouhlíkových odvětví 
budoucnosti tím způsobem, že se finanční prostředky znovu investují do příslušných odvětví. 



PE407.778v01-00 18/39 PR\727283CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 16

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.

4. Členské státy zahrnou informaci o 
využití příjmů pro každý z účelů 
uvedených v odstavcích 3 a 3a do svých 
zpráv předložených podle rozhodnutí 
č. 280/2004/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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 30. září 2010 přijme nařízení 
o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, harmonizace,
transparentnost a nediskriminační charakter 
tohoto obchodování. Za tímto účelem by 
měl být proces předvídatelný, zejména co 
se týká načasování a sledu dražeb a 
objemů, které mají být k dispozici. Komise 
předem konzultuje předložení tohoto 
opatření se všemi příslušnými 
zainteresovanými stranami. Budou 
pořádány a provozovány dražby s cílem 
zajistit, aby:
a) provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému Společenství, 
měli spravedlivý a rovný přístup a mohli se 
plně účastnit;
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b) účast na procesu byla pro 
provozovatele efektivní z hlediska 
nákladů;
c) všichni účastnící měli ve stejný okamžik 
přístup ke stejným informacím; a 
d) účastníci nebránili 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.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být pro Komisi lepším vodítkem při práci na nařízení o obchodování 
formou dražby, které má být přijato podle odstavce 5. Od Komise by mělo být zejména 
vyžadováno, aby přípravu tohoto nařízení předem konzultovala s příslušnými 
zainteresovanými stranami. Dražby by měly rovněž směřovat k tomu, aby na trhu byla 
udržována likvidita a zamezilo se narušení stávajících sekundárních trhů.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou na základě 
konzultací s Komisí pověřit společnou 
agenturu nebo orgán, aby je při 
obchodování s povolenkami zastupoval.
Příjmy pocházející z dražeb prováděných 
společnou agenturou nebo orgánem se 
rozdělí mezi členské státy podle odstavce 
2, jakmile to po skončení každé dražby 
bude možné.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno stanovit pro celé Společenství celkové množství povolenek, které půjdou do aukce, a 



PE407.778v01-00 20/39 PR\727283CS.doc

CS

podat o něm zprávu, aby si členské státy mohly vypočítat objem povolenek, které mohou dát 
do dražby v souladu s čl. 10 odst. 2. S ohledem na připravované nařízení Komise o dražbách 
by měla být vzata v úvahu složitost pořádání dražeb ve 27 členských státech a administrativní 
náklady s nimi spojené.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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 v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež 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 
a technologie, náhražky, alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy a 
zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů, a který nemotivuje k zvyšování 
emisí. Tato opatření mohou také zohlednit 
emise spojené s užíváním hořlavých 
odpadních plynů z vysokých pecí, jestliže 
vzniku těchto odpadních plynů nelze ve 
výrobním procesu oceli ve vysokých 
pecích zabránit; v tomto ohledu může být 
předpisy stanoveno, že vysokým pecím, 
které jsou původci těchto plynů, budou 
přiděleny bezplatné povolenky. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování v 
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oblasti výroby elektrické energie určené 
pouze k prodeji třetí straně.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
budoucí mezinárodní dohodu o změně 
klimatu, která povede k závaznému snížení 
emisí skleníkových plynů porovnatelnému 
se snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

To posunuje na dřívější termín datum, do kterého musí Komise přijmout pravidla pro 
bezplatné přidělování povolenek. Čl. 11 odst. 1 stanoví, že členské státy musí Komisi předložit 
konečný seznam zařízení, jakož i bezplatné přidělení povolenek těmto zařízením do 30. června 
2011. Vzhledem k tomu, že členské státy by měly s uvedenými zařízeními a s veřejností vést 
o této věci konzultace, je navrhované období příliš krátké. Mimoto by se mělo zabránit 
bezplatnému přidělování povolenek zařízením, která jsou čistými prodejci elektřiny, aby se 
předešlo deformacím trhu s elektřinou. Navíc by se měla podporovat energetická účinnost 
s ohledem na problematiku odpadních plynů, které vznikají při výrobě oceli.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavců 3 a 6a se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – 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 výrobu 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. V případě, že výrobci tepla nebo 
chlazení získají bezplatné povolenky podle 
odstavce 1, pokud budou používat vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla nebo 
chlazení podle směrnice 2004/8/ES v 
případě hospodářsky odůvodněných 
žádostí, se bezplatné povolenky přidělí na 
výrobu elektřiny určené pro vlastní 
spotřebu s cílem zajistit rovné zacházení. 
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

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. 60 milionů povolenek, jež jsou 
rezervovány pro nové účastníky na trhu, 
zůstává v rezervě do 31. prosince 2015 a 
bude přiděleno prvním 12 zařízením, která 
začnou na komerčním základě zachycovat 
a geologicky skladovat emise oxidu 
uhličitého před tímto datem, a to 
s využitím přepočtu jedna povolenka za 
každou trvale uskladněnou tunu do roku 
2016. Komise určí těchto 12 zařízení do 1. 
ledna 2013. 
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Tato nabídka se týká zařízení kdekoli na 
území EU nebo ve třetích zemích, které 
budou ratifikovat budoucí mezinárodní 
dohodu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 
100 % množství určeného v souladu s 
odstavci 2 až 6.

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením 
v odvětvích nebo pododvětvích, která jsou 
vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, 
přidělovány povolenky zdarma a jejich 
podíl může představovat až 100 % 
množství určeného v souladu s odstavci 2 
až 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 b – úvodní část a odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě výsledku 
mezinárodních jednání a na základě určení 
míry, v jaké tato jednání vedla k 
celosvětovému snížení emisí skleníkových 
plynů, a po konzultacích se všemi 
významnými sociálními partnery předloží 
nejpozději v červnu roku 2001
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 do 31. prosince 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 ztráty významného podílu na trhu 
ve prospěch zařízení, která jsou méně 
výkonná z hlediska emisí oxidu uhličitého 
a leží mimo území Společenství v zemích, 
jež nejsou stranami budoucí mezinárodní 
dohody (o „úniku uhlíku“). K této zprávě 
budou připojeny všechny vhodné návrhy, 
které mohou obsahovat:

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité stanovit definici „úniku uhlíku“, aby bylo možné obecně vymezit, kterých 
průmyslových odvětví se to vlastně týká, a v jakém rozsahu. Množství bezplatných povolenek 
bude možné určit teprve po skončení jednání konference COP-15 v Kodani v prosinci 2009, 
po němž Komise předloží svou zprávu o „úniku uhlíku“. Vzhledem k tomu by nebylo vhodné 
v současné době formulovat jakékoli domněnky. 

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát do 30. června 2011
uveřejní a předloží Komisi vnitrostátní 
prováděcí nařízení uvádějící seznam 
zařízení na svém území, na která se 
vztahuje tato směrnice, jakož i bezplatné 
přidělení povolenek každému zařízení na 
svém území – na každý rok ve stanoveném 
období – vypočítané podle pravidel 
uvedených v čl. 10a odst. 1.
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Or. en

Odůvodnění

V tomto odstavci by mělo být vysvětleno, že v seznamu jsou uvedeny roční příděly na každý 
rok v období 2013–2020.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vydávají bezplatné 
povolenky podle odstavce 2 pouze tehdy, 
když Komise přijme vnitrostátní prováděcí 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Do schvalovacího postupu bude nutné začlenit časové hledisko, aby členské státy měly 
možnost provést změny vnitrostátních prováděcích opatření, jestliže je Komise odmítne.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud úroveň použití CER/ERU, které 
provozovatelům povolily členské státy na 
období 2008-2012, nebyla využita, 
příslušné orgány umožní provozovatelům 
výměnu CER z projektů vypracovaných 

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

standard“ vypracovaných před rokem 
2013, vydaných v souvislosti se snížením 
emisí od roku 2013 pro povolenky platné 
od roku 2013.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

účinnosti, kterými se podporuje přenos 
technologií a trvale udržitelný rozvoj. 
V každé takové dohodě se stanoví rovněž 
používání kreditů z projektů týkajících se 
např. činností v oblasti udržitelného 
lesního hospodářství v rozvojových 
zemích, s nimiž byla uzavřena dohoda 
podle odstavce 5, ve kterých použitá 
základní linie je pod úrovní bezplatného 
přidělení podle opatření uvedených v 
článku 10a, nebo pod úrovní, kterou 
vyžadují právní předpisy Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Od roku 2013 se v systému Společenství 
přijmou pouze CER typu „zlatý standard“
a ERU typu „zlatý standard“ z třetích 
zemí, které ratifikovaly budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu. 
V období 2008–2011 budou příděly 
v systému Společenství o 6,5 % nižší než 
emise v roce 2005. Všichni provozovatelé, 
kteří v tomto období používali nižší 
procentuální podíl ERU a CER ve 
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi 
a kteří nepřenášejí nároky ve smyslu 
odstavce 2, by měli mít možnost používat 
takové kredity do průměrné výše 5 % jimi 
produkovaných emisí každý rok v období 
2013–2020, stejně jako noví účastníci na 
trhu a nová odvětví.

Or. en
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Odůvodnění

Toto znění zajistí, aby všichni provozovatelé mohli v období 2013–2020 využívat projekty 
JI/CDM s vysokými standardy, pokud hostitelské země ratifikovaly kodaňskou dohodu o 
klimatu. Provozovatelé mají na výběr mezi tímto novým nárokem na úrovni 5 % jejich ročních 
emisí a přenesením nároku podle národního alokačního plánu (NAP II). Podniky si 
pochopitelně zvolí variantu, která jim poskytne největší nárok. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V článku 12 se vkládá nový odstavec 
3a, který zní:
„3a. Povinnost vrátit povolenky 
nenastává, pokud jde o emise, u nichž 
bylo ověřeno, že byly zachyceny a předány 
k trvalému uskladnění do zařízení 
s platným povolením podle směrnice 
2008/xxx/ES o geologickém uskladňování 
oxidu uhličitého.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Příloha IIa je politickým rozhodnutím, proto by měla podléhat postupu spolurozhodování, 
nikoli postupu komitologie. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1b. Je možné dohodnout nezávazná 
újednání s třetími zeměmi nebo 
subfederálními nebo regionálními celky s 
cílem stanovit správní a technickou 
koordinaci, pokud jde o povolenky v 
systému Společenství nebo o jiné systémy 
obchodování s emisemi skleníkových 
plynů s absolutními maximálními 
hodnotami emisí.“

1b. Je možné dohodnout nezávazná 
ujednání s regionálními celky nebo třetími 
zeměmi nebo subfederálními nebo 
subnárodními celky s cílem stanovit 
správní a technickou koordinaci, pokud jde 
o povolenky v systému Společenství nebo 
o jiné systémy obchodování s emisemi 
skleníkových plynů s absolutními 
maximálními hodnotami emisí.“

Or. en

Odůvodnění

V tomto bodě je vysvětleno, že bude možná vazba na systémy, jež jsou subnárodní, ale nikoli 
federální, a že regionální celky zahrnují rovněž nadnárodní celky. 
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí

(iii) doplňují se nové podbody, které znějí:

Zařízení na výrobu minerální vlny nebo 
horninové vlny s kapacitou větší než 20 
tun za den.

Oxid uhličitý

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.

Oxid uhličitý“

Pozměňovací návrh

(iii) doplňují se nové podbody, které znějí:

Zařízení na výrobu izolačního materiálu z
minerální vlny, které využívá sklo, 
minerály nebo hlušinu s kapacitou tavení 
větší než 20 tun za den.

Oxid uhličitý

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.

Oxid uhličitý“

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vysvětlení technických otázek.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obchodování s emisemi zcela jistě není novým pojmem, ani není charakteristické pouze pro 
Evropu. Ojedinělý je však systém obchodování s emisemi (ETS) v EU, neboť jde o první 
mezinárodní systém obchodování zaměřený na emise CO2. V současné době je do něho 
zahrnuto 10 000 zařízení v odvětví energetiky a průmyslu, která jsou společně odpovědná za 
téměř polovinu emisí CO2 vyprodukovaných v EU a za 40 % jejích celkových emisí 
skleníkových plynů. Proto je po právu označován za úhelný kámen strategie EU zaměřené na 
boj proti změně klimatu.

Přezkum systému EU pro obchodování s emisemi je součástí balíčku opatření týkajících se 
změny klimatu a obnovitelné energie předloženého Komisí, jenž byl přijat dne 23. ledna 
tohoto roku. Tento balíček obsahuje předlohy návrhů týkajících se společného úsilí, energie 
z obnovitelných zdrojů, zachycování a skladování oxidu uhličitého a předlohu návrhu 
týkajícího se přezkumu směrnice EU o ETS. Tento návrh je velmi vyvážený a přispívá ke 
značnému zlepšení a rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi.

Záměrem tohoto návrhu je pozměnit směrnici 2003/87/ES1, kterou byl vytvořen systém EU 
pro obchodování s povolenkami. Cílem je, aby v období po roce 2012 bylo posíleno, 
rozšířeno a zlepšeno fungování systému ETS jakožto jednoho z nejdůležitějších a nákladově 
nejefektivnějších nástrojů k dosažení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. 
Mandát vyplývá z výzvy Evropské rady z března 2007, aby byly v EU sníženy do roku 2020 
emise nejméně o 20 % v porovnání s úrovní v roce 1990, a o 30 %, pokud se ostatní 
průmyslové země zaváží k obdobnému úsilí v rámci globální dohody o boji proti změně 
klimatu. Rozhodnutí zahájit jednání s cílem vypracovat dohodu navazující na Kjótský 
protokol bylo přijato v prosinci loňského roku na konferenci o změně klimatu, pořádané OSN 
na ostrově Bali. Je věcí zásadního významu, aby bylo dosaženo dohody na mezinárodní 
úrovni na zasedání konference smluvních stran v Kodani v roce 2009 s cílem nalézt řešení 
tohoto naléhavého globálního problému. Pokud má Evropa stát v čele tohoto procesu, musíme 
přijít s proveditelnými řešeními změny klimatu v globálním měřítku, a plně funkční systém 
EU pro obchodování s emisemi bude k tomu významným příspěvkem.

Návrh revize této směrnice se snaží najít rovnováhu mezi ekonomickou účinností a 
spravedlivým přístupem k jednotlivým odvětvím a členským státům. Průmyslu poskytne větší 
míru jistoty. Stanoví předpokládané hodnoty snížení emisí, které požadují odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, zatímco vyšší míra harmonizace systém zjednoduší a učiní jej 
transparentním, a tím zvýší jeho atraktivitu a zájem jiných zemí a regionů o přidružení.

Zpravodajka oceňuje práci Komise a podporuje obecný rámec návrhu Komise a rovněž cíl 
snížit emise o 21 % oproti jejich úrovni v roce 2005. Po uzavření mezinárodní dohody budou 
provedeny automatické a předvídatelné úpravy maximální hodnoty, jež budou odrážet 
závazek EU, že zvýší svůj cíl snížení emisí z 21 % na 30 %. Zpravodajka také podporuje 
myšlenku jednotného harmonizovaného stropu emisí a osmiletého období obchodování do 
roku 2020 a lineární snížení stropu do roku 2025, kdy má proběhnout přezkum.

                                               
1 Ve znění směrnice 2004/101/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami.
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100% míra provádění dražeb v oblasti energetiky do roku 2013 je přiměřená vzhledem 
k tomu, že existují jasné náznaky, že toto odvětví přenese v případě potřeby jakékoli 
opodstatněné náklady na spotřebitele. Mimoto by měla všechna odvětví usilovat o to, aby se 
do roku 2020 plně prováděly dražby, neboť se jedná o nejúčinnější a nejtransparentnější 
metodu přidělování povolenek.

Existují však některé oblasti, kde zpravodajka ve své zprávě provedla změny.

1. Je skutečně zapotřebí získat větší jistotu, pokud jde o odvětví, na která má největší 
dopad přesouvání zdrojů emisí CO�. Evropské podniky a investoři musí získat nové 
ujištění v tom smyslu, že pokud při jednáních COP-15 v roce 2009 nebude dosaženo 
mezinárodní dohody, nebudou oni jedinými, na jejichž bedrech bude toto břemeno 
spočívat.

Komise provede přezkum situace v odvětvích a pododvětvích, na něž má vliv 
hospodářská soutěž na mezinárodní úrovni a předloží nezbytné návrhy do 31. prosince 
2010, tj. šest měsíců před původně předpokládaným termínem. Ta odvětví, u nichž 
existuje značné riziko přesouvání zdrojů emisí CO�, by mohla obdržet až 100 % 
povolenek bezplatně, nebo by mohl být zaveden systém, který by zařadil tato zařízení 
mezi značně riziková, a to na stejné úrovni jako zařízení ve třetích zemích. 
Zpravodajka se však domnívá, že by vyhlídkám na dosažení mezinárodní dohody        
o klimatu v rámci mezinárodních jednání neprospělo, kdyby byla některá odvětví 
v návrhu přímo jmenována. Navíc by neměl být učiněn pokus anticipovat zjištění, 
která již čekají na své zveřejnění, s ohledem na studii Evropské komise na toto téma. 
Zpravodajka rovněž zpřísnila definici přesouvání zdrojů emisí CO� („carbon 
leakage“) s cílem podpořit výhody, které z toho plynou pro životní prostředí ve světě. 

2. Všichni provozovatelé, kteří používali nižší procentuální podíl ERU a CER ve 
srovnání s jimi vyprodukovanými emisemi v letech 2008–2012 a kteří nepřenášejí 
nároky, budou mít možnost používat takové kredity do průměrné výše 5 % jimi 
produkovaných emisí každý rok v období 2013–2020, a to stejně jako noví účastníci 
na trhu a nová odvětví. To činí téměř polovinu snížení v období 2013–2020. Takové 
projekty by navíc byly povoleny pouze u zemí, které ratifikovaly mezinárodní dohodu 
o změně klimatu a dodržují kvalitativní pravidla. Zpravodajka by ráda zdůraznila, že 
je zapotřebí stanovit přísnější kritéria a povolovat pouze CER a ERU typu „zlatý 
standard“. Pokud bude dosaženo mezinárodní dohody o změně klimatu, objem kreditů 
v rámci JI/CDM by bylo možné dále navýšit. 

3. Na celém světě dochází tempem, jež vzbuzuje obavy, k úbytku lesních porostů a 
závažné důsledky tohoto jevu ve vztahu k emisím CO� nelze přehlížet. Z tohoto 
důvodu zpravodajka navrhla vyčlenit značnou část příjmů z dražeb povolenek 
k alokaci prostředků do fondů, jež mají přispět k zastavení úbytku lesních porostů a 
podporovat udržitelné zalesňování a obnovu lesa v zemích, které ratifikovaly 
mezinárodní dohodu o změně klimatu. 

4. Lodní doprava dosud nebyla do tohoto stavu začleněna a bude zapotřebí provést 
analýzu dopadu. Nedostatek ověřených údajů o emisích je v tomto ohledu problémem. 
Zpravodajka je toho názoru, že dokud nebude lodní doprava začleněna do systému 
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Společenství (EU ETS), k čemuž by mělo dojít nejpozději v roce 2015, měly by být 
emise z lodní dopravy zařazeny do rozhodnutí o úsilí členských států splnit závazky 
Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. 

5. Zpravodajka si je vědoma potenciálu technologie zachycování a skladování oxidu
uhličitého (CCS ) a spatřuje v ní částečné řešení problému snižování emisí oxidu 
uhličitého v celosvětovém měřítku. Navrhuje se tudíž, aby 60 milionů povolenek, jež 
jsou rezervovány pro nové účastníky na trhu, zůstalo v rezervě do 31. prosince 2015 a 
bylo přiděleno prvním 12 zařízením, která začala na komerčním základě zachycovat a 
geologicky skladovat emise oxidu uhličitého před tímto datem a která mají sídlo 
v některé ze zemí EU, nebo v zemích, které ratifikovaly mezinárodní dohodu o změně 
klimatu. Komise rozhodne o těchto 12 pilotních projektech do 1. ledna 2013.

6. Dražba by se měla stát základním principem přidělování povolenek a na energetické 
odvětví by se měla vztahovat od roku 2013. V případě, že výrobci tepla nebo chlazení 
získají bezplatné povolenky s tím, že budou používat vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu tepla nebo chlazení podle směrnice 2004/8/ES, se bezplatné povolenky přidělí 
také na výrobu elektřiny určené pro vlastní spotřebu s cílem zajistit rovné zacházení.
Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování v oblasti výroby elektrické energie 
určené pouze pro prodej třetí straně. Obdobně mohou být stanovena pravidla 
bezplatného přidělování povolenek vysokým pecím, kde při výrobním procesu nelze 
zabránit vzniku odpadních plynů.

Zpravodajka se domnívá, že politikové doposud selhali na celé čáře, neboť se jim nepodařilo 
vyřešit uspokojivým způsobem problémy spojené se změnou klimatu a dosáhnout snížení 
teploty o 2° C, což byl cíl jasně stanovený mj. ve vědecké literatuře, jež prošla oponentním 
řízením, ve zprávách Mezivládního panelu pro změnu klimatu a ve Sternově hodnotící zprávě. 
Tentokrát se nesmí stát, že nesplníme očekávání, neboť naše děti a jejich děti jsou na nás 
závislé.
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PŘÍLOHA – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ ZAINTERESOVANÝCH STRAN1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch

                                               
1 Seznam není vyčerpávající.
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Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
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Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
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WRI Jonathan Pershing
WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 

Elizabeth Drury
Xstrata Rainer Menge
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