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Pozměňovací návrh 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Návrh rozhodnutí
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Evropskou komisí předložený návrh na odložení dražeb povolenek by znamenal zásah do 
zavedeného tržního mechanismu a narušil by tak předvídatelnost a důvěryhodnost evropského 
systému pro obchodování s emisemi (ETS). V situaci současné hospodářské krize je navíc 
nepřijatelné, aby byly evropským občanům zvyšovány jejich náklady na energie. Představuje 
také reálnou hrozbou pro naše odvětví, která v celosvětové hospodářské soutěži již nyní 
zaostávají.

Pozměňovací návrh 10
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh vypouští se
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o změně směrnice 2003/87/ES za účelem 
vyjasnění ustanovení o harmonogramu 
dražeb povolenek na emise skleníkových 
plynů
(Text s významem pro EHP)

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému obchodování s emisemi je snížení jejich množství, nikoli upravování jejich 
ceny. Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele elektrické energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek na 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrně nízké. Procentuálně vyjádřené zatížení HDP vzroste v těchto zemích: 
Bulharsko, Estonsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Litva a Řecko.

Pozměňovací návrh 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 2
této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Změna harmonogramu fungování trhu má významný vliv na to, pro jaké zdroje energie se 
členské státy rozhodnou, a tedy na celkovou strukturu jejich dodávek energie. Odpovídajícím 
právním základem by měl být čl. 192 odst. 2 SFEU.

Pozměňovací návrh 12
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 10 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES nespecifikují, jakým způsobem 
se mají během obchodovacího období 
rozdělit jednotlivé objemy povolenek na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
vydraženy.

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 10 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES nespecifikují, jakým způsobem 
se mají během obchodovacího období 
rozdělit jednotlivé objemy povolenek na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
vydraženy.

(1) Ustanovení čl. 10 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES nespecifikují, jakým způsobem 
se mají během obchodovacího období 
rozdělit jednotlivé objemy povolenek na 
emise skleníkových plynů, které mají být 
vydraženy. Článek 9 směrnice 2003/87/ES 
stanoví, že množství povolenek se sníží o 
lineární faktor 1,74 % v porovnání s 
průměrným celkovým ročním množstvím 
povolenek, které členské státy vydaly.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu obnovení důvěryhodnosti evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS) 
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jakožto systému založeného na tržních zásadách by mělo být jednoznačně stanoveno, že každé 
odložení dražeb povolenek je vždy pouze jednorázovým a výjimečným opatřením.

Pozměňovací návrh 14
Holger Krahmer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V souladu s čl. 2 písm. b) rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES lze regulativního 
postupu používat pouze k úpravám jiných 
než podstatných prvků základního 
právního aktu. Podle čl. 9 směrnice 
2003/87/ES Komise určí s platností pro 
celé Společenství absolutní množství 
povolenek na každý rok. Komise nemá při 
výkonu své pravomoci týkající se 
stanovení absolutního množství povolenek 
právo volné úvahy. Článek 10 směrnice 
2003/87/ES stanoví, že dražba povolenek 
vychází z jejich absolutního množství 
stanoveného postupem podle článku 9 
směrnice 2003/87/ES. Postup dražby je 
navržen tak, aby upravoval pouze jiné než 
podstatné prvky směrnice. Návrh Komise 
na úpravu poslední věty prvního 
pododstavce čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES – stanovení patřičných úprav 
ročních objemů povolenek k obchodování 
s emisemi, které se budou dražit v letech 
2013–2020 – je ve své podstatě zásahem 
do základních požadavků stanovených 
v článku 9 směrnice 2003/87/ES. Zásahy 
tohoto druhu mohou být stanoveny na 
základě řádného legislativního postupu a 
nelze je považovat za nepodstatné úpravy 
základního právního aktu. O těchto 
úpravách proto nelze rozhodnout na 
základě postupu projednávání ve výborech 
(regulativní postup s kontrolou), jak 
navrhuje Komise, nýbrž jedině formou 
legislativního aktu přijatého Evropským 
parlamentem a Radou na základě návrhu 
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Komise.

Or. en

Odůvodnění

Každá změna harmonogramu by byla podstatnou změnou základního právního aktu, protože 
by mohla mít vliv na ceny osvědčení, jak to vyplývá z posouzení přiměřenosti dopadů, na 
jehož základě byla provedena úprava nařízení (EU) č. 1031/2010.

Pozměňovací návrh 15
Holger Krahmer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Cílem směrnice 2003/87/ES bylo 
vytvoření evropského systému 
obchodování s emisemi, který podpoří 
snižování emisí skleníkových plynů 
způsobem efektivním z hlediska nákladů a 
ekonomicky účinným.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém stanovující stropy emisí („cap and trade system“) zaručuje, že stanoveného 
snížení emisí je dosaženo způsobem, který je z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou.

Pozměňovací návrh 16
Holger Krahmer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Komise ve svém sdělení nazvaném 
„Silnější evropský průmysl pro růst a 
hospodářskou obnovu“ (COM(2012)0582) 
připomíná, že „čím dál důležitější je 



PE502.103v01-00 8/24 AM\922728CS.doc

CS

dostupný a spolehlivý přístup k energii a 
surovinám, jelikož ty tvoří zásadní podíl 
na nákladech v mnoha odvětvích“, 
přičemž „evropský průmysl se v průměru 
potýká s vyššími cenami než průmyslová 
odvětví v jiných rozvinutých zemích, jako 
jsou USA, Kanada, Mexiko a Korea, a 
tento cenový rozdíl se v posledním 
desetiletí ještě prohloubil“. Komise 
v tomto sdělení dochází k závěru, že 
„dopad cen energie v Evropě by měl být 
pečlivě zohledněn při vymezování budoucí 
energetické politiky“.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém stanovující stropy emisí („cap and trade system“) zaručuje, že stanoveného 
snížení emisí je dosaženo způsobem, který z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou. Vysoké ceny vedou jen k narušení 
hospodářských podmínek a ohrožují konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh 17
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému obchodování s emisemi je snížení jejich množství, nikoli upravování jejich 
ceny. Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele elektrické energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek na 900 Mt pro hospodářsky slabší 
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členské státy neúměrně nízké. Procentuálně vyjádřené zatížení HDP vzroste v těchto zemích: 
Bulharsko, Estonsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Litva a Řecko.

Pozměňovací návrh 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise nemůže upravovat harmonogram 
dražeb podle čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES, aby bylo zajištěno řádné 
fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém obchodování s emisemi vznikl proto, aby se podpořilo snižování emisí 
skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným. Stávající 
harmonogram dražeb umožňuje předvídatelnost a zaručuje, že do roku 2020 budou splněny 
příslušné cíle v oblasti snižování emisí CO2. Jakékoli úpravy harmonogramu dražeb by 
závažným způsobem narušily řádné fungování trhu, a byly by proto v rozporu s tržními 
pravidly evropského systému obchodování s emisemi (ETS).

Pozměňovací návrh 19
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu, za 
předpokladu, že takový zásah může 
zdůvodnit posouzením dopadů, které 
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prokáže, že Unii hrozí nesplnění cíle 
v oblasti snižování emisí do roku 2020, 
odpovídajícího plánu Unie snížit objem 
emisí o 21 % pod úroveň objemu emisí 
uváděného k roku 2005, a že tento zásah 
nemá významný dopad z hlediska 
přesouvání zdrojů emisí CO2. Komise by 
měla mít možnost provést pouze jednu 
takovou úpravu během osmiletého období, 
které začíná dne 1. ledna 2013.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu obnovení důvěryhodnosti evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS) 
jakožto systému založeného na tržních zásadách by mělo být jednoznačně stanoveno, že každé 
odložení dražeb povolenek je vždy pouze jednorázovým a výjimečným opatřením.

Pozměňovací návrh 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

(2) V zájmu právní jistoty a 
předvídatelnosti trhu je třeba vyjasnit, že 
Komise může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram dražeb podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu a 
zabráněno nadměrnému kolísání cen.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pokud se Komise rozhodne 
k dočasnému stažení určitého počtu 
povolenek, měla by zajistit, aby tyto 
povolenky byly lineárním způsobem, 
počínajíc rokem následujícím po datu 
příslušného zásahu do fungování trhu, 
opět uvedeny na trh.

Or. en

Odůvodnění

„Teoretický“ záměr stáhnout v prvních třech letech určitý počet povolenek a uvést je zpátky 
na trh v následujících dvou letech by byl v rozporu s ustanoveními článku 9. Mělo by být tedy 
alespoň jasně stanoveno, že lineární snižování bude po zásahu pokračovat.

Pozměňovací návrh 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Stanovených cílů v oblasti snižování 
emisí do roku 2020 bude vzhledem 
k omezenému počtu povolenek 
odpovídajícímu celkovému stropu systému 
obchodování s emisemi dosaženo při 
jakýchkoli cenách – i při ceně 0 EUR za 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Obchodní systém stanovující stropy emisí („cap and trade system“) zaručuje, že stanoveného 
snížení emisí je dosaženo způsobem, který je z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou.

Pozměňovací návrh 23
Theodoros Skylakakis
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice 2003/87/ES by proto měla 
být odpovídajícím způsobem změněna,

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému obchodování s emisemi je snížení jejich množství, nikoli upravování jejich 
ceny. Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele elektrické energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek na 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrně nízké. Procentuálně vyjádřené zatížení HDP vzroste v těchto zemích: 
Bulharsko, Estonsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Litva a Řecko.

Pozměňovací návrh 24
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Kromě této úpravy směrnice 
2003/87/ES by Komise měla do příští 
revize systému pro obchodování s emisemi 
(ETS) začlenit návrhy na uplatňování 
dynamičtějšího přístupu k přidělování 
povolenek. Tento přístup by měl vycházet 
z aktuálních výrobních faktorů, a nikoli z 
dřívějších referenčních období, která, jak 
se ukázalo, neumožňovala ETS náležitě 
přizpůsobovat hospodářskému růstu či 
poklesu. Systém by měl vedle zajištění 
toho, že během celého tohoto období bude 
docházet k absolutnímu snižování objemu 
emisí, umožňovat i úpravy prováděné ex 
post, aby nevznikala potřeba dalších 
zásahů ze strany Komise za účelem 
zmírnění situace nadměrného počtu 
přidělených povolenek či naopak jejich 
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neodůvodněného nedostatku.

Or. en

Odůvodnění

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Pozměňovací návrh 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Má-li plnění cíle stanoveného 
Evropskou radou, jímž je 80-95% snížení 
objemu emisí skleníkových plynů do roku 
2050, probíhat v souladu se zásadou 
hospodárnosti v oblasti nákladů, je nutno 
upravit lineární faktor stanovený směrnicí 
2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k potenciálnímu zvýšení 
cen osvědčení by měla být se zřetelem 
k riziku přesouvání zdrojů emisí CO2 a 
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narušení hospodářské soutěže mezi 
odvětvími zvážena možnost revize pokynů
k některým opatřením státní podpory v 
souvislosti se systémem obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
po roce 2012 (PDÚK(2012)0130 final) 
(PDÚK(2012)0131 final) (nepřímé emise) 
a kritérií stanovených v článku 10a (14–
17) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 
(přímé emise).

Or. en

Odůvodnění

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Pozměňovací návrh 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

3a. V zájmu zachování řádného 
fungování trhu by Komise měla případně 
předložit návrh trvalých strukturálních 
řešení týkajících se zejména stanovení 
objemů povolenek na emise skleníkových 
plynů, které se budou dražit v období 
2013–2020, a to tak, aby navržený akt 
vstoupil v platnost do června 2014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Vzhledem k tomu, že je třeba 
zachovat stimulační funkce systému, 
zefektivnit jeho fungování a vrátit se 
k ambicím z doby, kdy byl klimatický 
balíček přijat, je nezbytné stáhnout 1,4 
miliardy povolenek, které by se měly dražit 
v letech 2015, 2016 a 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 vypouští se
V čl. 10 odst. 4 prvním pododstavci 
směrnice 2003/87/ES se doplňuje nová 
věta, která zní:
„Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.“

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému obchodování s emisemi je snížení jejich množství, nikoli upravování jejich 
ceny. Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele elektrické energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek na 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrně nízké. Procentuálně vyjádřené zatížení HDP vzroste v těchto zemích: 
Bulharsko, Estonsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Litva a Řecko.
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Pozměňovací návrh 30
Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 9 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 bude lineární koeficient 
snížení 3,9 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 9 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 bude lineární koeficient 
snížení 2,5 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. -1a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 10 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Z celkového množství povolenek, 
které se mají podle odst. 2 písm. b) dražit 
v letech 2015, 2016 a 2017, se odchylně od 
ustanovení odstavce 1 jednorázovým 
způsobem a natrvalo stáhne 1,4 miliardy 
povolenek.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 10 odst. 4 prvním pododstavci 
směrnice 2003/87/ES se doplňuje nová
věta, která zní:

V čl. 10 odst. 4 prvním pododstavci 
směrnice 2003/87/ES se doplňují nové 
věty, které zní:

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.

Komise ponechá harmonogram pro 
jednotlivá období bez úprav, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský systém obchodování s emisemi vznikl proto, aby se podpořilo snižování emisí 
skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným. Stávající 
harmonogram dražeb umožňuje předvídatelnost a zaručuje, že do roku 2020 budou splněny 
příslušné cíle v oblasti snižování emisí CO2. Jakékoli úpravy harmonogramu dražeb by 
závažným způsobem narušily řádné fungování trhu, a byly by proto v rozporu s tržními 
pravidly evropského systému obchodování s emisemi (ETS).

Pozměňovací návrh 35
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.

Pokud se na základě posouzení dopadů 
ukáže, že Unie není na dobré cestě 
k dosažení cílů v oblasti snižování emisí 
do roku 2020 v rámci systému Unie podle 
požadavků této směrnice a že dopady na 
zařízení, u kterých je významné riziko 
přesunutí zdrojů emisí CO2, jsou omezené, 
může Komise v případě potřeby upravit 
harmonogram pro období uvedené v v čl. 
13 odst. 1, které začíná dne 1. ledna 2013, 
a to pro maximální počet 900 milionů 
povolenek. Pakliže Komise navrhne 
stažení určitého počtu povolenek, musí být 
zajištěno, aby tyto povolenky byly 
lineárním způsobem opět uvedeny do 
oběhu. Komise provede pouze jednu 
takovou úpravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
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Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.

Komise může ve výjimečných případech 
navrhnout úpravu harmonogramu pro 
období stanovené v čl. 13 odst. 1, které 
začíná dne 1. ledna 2013, tak, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu. Komise 
provede pouze jednu takovou úpravu.
S ohledem na zajištění předvídatelnosti 
dražeb, zejména co se týče odhadovaného 
objemu povolenek, v souladu s čl. 10 odst. 
4, jsou jakékoli úpravy, včetně snižování 
objemu povolenek, které mají být 
předmětem dražby, nebo jeho části přísně 
zakázány.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zaručení jistoty právního rámce a předvídatelnosti dražeb, jakož i zajištění důvěry 
investorů v tržní fungování evropského systému obchodování s emisemi (ETS), zvláště co se 
týče objemů dostupných povolenek, které se mají dražit, jsou jakékoli úpravy objemu 
povolenek, které mají být předmětem dražby, nebo jeho části přísně zakázány. Veškeré zásahy 
týkající se harmonogramu by měly být pouze „technického“ rázu.

Pozměňovací návrh 37
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.

Pokud by si mimořádné okolnosti 
vyžádaly v průběhu celého třetího období
fungování evropského systému 
obchodování s emisemi (ETS) jeden 
jednorázový zásah do harmonogramu 
dražeb, přijmou členské státy okamžitá 
finanční opatření, aby se v odvětvích, ve 
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kterých může docházet k přesouvání 
zdrojů emisí CO2, vyrovnaly krátkodobé a 
střednědobé nepřímé náklady vzniklé 
v důsledku takového zásahu a projevující 
se v cenách elektřiny. Tato finanční 
opatření musí být v souladu s pravidly 
státní podpory platnými v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Podle odhadů (Reuters Point Carbon ze 14. listopadu 2012) by odložení dražeb povolenek 
vedlo u největších evropských odběratelů energie ke zvýšení plateb za elektřinu o více než 1,2 
miliardy EUR, resp. o 3 % ročně v následujících 3 letech. Zásadně důležité je to, aby 
jakoukoli hypotézu o takovém mimořádném zásahu náležitým způsobem vyvažovala příslušná 
opatření na úrovni EU i jejích členských států, která umožní neutralizovat jeho negativní 
dopady na odvětví, ve kterých může docházet k přesouvání zdrojů emisí CO2, neboť tato 
odvětví musí již nyní bojovat o zachování své konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 38
Elisabetta Gardini

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.

Pokud by si mimořádné okolnosti 
vyžádaly v průběhu celého třetího období
fungování evropského systému 
obchodování s emisemi (ETS) jeden 
jednorázový zásah do harmonogramu 
dražeb, přijmou členské státy okamžitá 
finanční opatření, aby se v odvětvích, ve 
kterých může docházet k přesouvání 
zdrojů emisí CO2, vyrovnaly krátkodobé a 
střednědobé nepřímé náklady vzniklé 
v důsledku takového zásahu a projevující 
se v cenách elektřiny. Tato finanční 
opatření musí být v souladu s pravidly 
státní podpory platnými v této oblasti.

Or. en
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Odůvodnění

Podle již provedených odhadů (Reuters Point Carbon ze 14. listopadu 2012) by odložení 
dražeb povolenek vedlo u největších evropských odběratelů energie ke zvýšení plateb za 
elektřinu o více než 1,2 miliardy EUR, resp. o 3 % ročně v následujících třech letech. 
V situaci hospodářského útlumu, v níž se nyní Evropa nachází, je zásadně důležité, aby 
jakoukoli hypotézu o odložení dražeb povolenek na emise CO2 náležitým způsobem 
vyvažovala příslušná opatření, která umožní neutralizovat negativní dopady na odvětví, ve 
kterých může docházet k přesouvání zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„S ohledem na zajištění předvídatelnosti 
dražeb, zejména co se týče odhadovaného 
objemu povolenek, v souladu s čl. 10 odst. 
4 vyžadují jakékoli úpravy, včetně 
snižování objemu povolenek, které mají 
být předmětem dražby, nebo jeho části 
jednomyslný souhlas všech členských 
států.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada na svém zasedání v prosinci 2008 došla k závěru, že o využití výnosů z dražeb 
povolenek prováděných v rámci evropského systému obchodování s emisemi rozhodnou 
v souladu se svými ústavními a rozpočtovými požadavky členské státy. Jakékoli změny 
v harmonogramu dražeb, které mají vliv na výnosy členských států z těchto dražeb, by proto 
měly být schvalovány na základě jednomyslného souhlasu všech členských států.

Pozměňovací návrh 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Jakékoli úpravy by měly být spojeny s 
posouzením dopadů příslušné úpravy na 
výnosy členských států z dražeb.
Pokud se v důsledku úpravy uvedené 
v odstavci 1 kterémukoli členskému státu 
sníží v roce 2013 a ve všech následujících 
letech až do roku 2020 jeho výnosy 
z dražeb, navrhne Komise kompenzační 
opatření, která minimalizují negativní 
dopad na příjmy členských států z těchto 
dražeb.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 10 odst. 3 směrnice o ETS by se alespoň 50 % výnosů z dražeb povolenek mělo 
použít na financování opatření zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu a na její 
zmírňování v rozvojových zemích. S ohledem na to, aby členské státy mohly plnit tyto své 
závazky, a byly tak schopny dostát mezinárodnímu očekávání ohledně podpory EU v oblasti 
změny klimatu, by žádná úprava harmonogramu dražeb neměla vést v žádném členském státě 
ke snížení jeho výnosů z těchto dražeb.

Pozměňovací návrh 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Na členské státy uvedené v příloze IIA by 
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se neměly vztahovat žádné úpravy, k nimž 
by došlo v důsledku snížení objemu 
povolenek, které se mají dražit v roce 2013 
nebo v kterémkoli následujícím roce až do 
roku 2020.“

Or. en

Odůvodnění

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Pozměňovací návrh 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 d (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Na členské státy uvedené v příloze IIb by 
se neměly vztahovat žádné úpravy, k nimž 
by došlo v důsledku snížení objemu 
povolenek, které se mají dražit v roce 2013 
nebo v kterémkoli následujícím roce až do 
roku 2020.“

Or. en

Odůvodnění

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
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auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


