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Pozměňovací návrh 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Název

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

Návrh vypouští se
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 pro obchodování s emisemi je tyto emise snižovat, nikoli určovat jejich cenu. 
Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele solární energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek o 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrné. Zatížení vyjádřené procentem z HDP bude vyšší v Bulharsku, 
Estonsku, Rumunsku, České republice, Slovensku, Litvě a Řecku.
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Pozměňovací návrh 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o změně směrnice 2003/87/ES za účelem 
vyjasnění ustanovení o harmonogramu 
dražeb povolenek na emise skleníkových 
plynů

o zrušení směrnice 2003/87/ES

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o změně směrnice 2003/87/ES za účelem
vyjasnění ustanovení o harmonogramu 
dražeb povolenek na emise skleníkových 
plynů

o vyjasnění ustanovení o harmonogramu 
dražeb povolenek na emise skleníkových 
plynů a o změně směrnice 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Unii se daří omezovat emise oxidu
uhličitého v souladu s cíli stanovenými 
v „klimaticko-energetickém“ balíčku EU, 
a to především kvůli hospodářské krizi, jež 
v Evropě panuje od roku 2008.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V závěrech ze zasedání Evropské 
rady dne 22. května 2013 se uvádí, že 
energetická politika EU musí zajistit 
bezpečnost dodávek energie pro 
domácnosti a podniky za přijatelné 
a konkurenční ceny a výdaje, a to 
bezpečným a udržitelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Theodoros Skylakakis

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 

vypouští se
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o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES1 nespecifikují, jakým 
způsobem se mají během obchodovacího 
období rozdělit jednotlivé objemy 
povolenek na emise skleníkových plynů, 
které mají být vydraženy.

Or. el

Pozměňovací návrh 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) V systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství (EU ETS) 
vytvořeném směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. 
října 2003 existují jednoznačné 
strukturální nedostatky. Na jedné straně 
nezabránil úniku emisí CO2, naopak 
k nim ve skutečnosti přispěl, na straně 
druhé vedl k nárůstu výdajů na energie 
v odvětvích, na něž se systém ETS 
nevztahuje a v nichž k úniku emisí CO2
nedochází.

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
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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) Směrnice 2003/87/ES1 nespecifikuje, 
jakým způsobem se mají během 
obchodovacích období rozdělit jednotlivé 
objemy povolenek na emise skleníkových 
plynů, které mají být vydraženy.

____________
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 30
Jean-Pierre Audy

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, jež byla několikrát 
pozměněna, naposledy směrnicí 
2009/29/ES ze dne 23. dubna 20091, 
nespecifikují, jakým způsobem se mají 
během obchodovacího období rozdělit 
jednotlivé objemy povolenek na emise 
skleníkových plynů, které mají být 
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vydraženy. 
____________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Do konce roku 2011 se 
nashromáždilo 955 milionů přebytečných 
povolenek. Pokud nebudou přijata 
strukturální opatření týkající se systému 
EU pro obchodování s emisemi, bude 
tento přebytek i nadále narůstat.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pokles poptávky po emisních 
povolenkách způsobený hospodářskou 
krizí a únikem emisí CO2 vedl k prudkému 
poklesu tržní hodnoty povolenek. 
Paradoxně pouze tímto způsobem byl 
systém EU pro obchodování s emisemi 
schopen splnit cíl stanovený v čl. 1 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES, tedy aby se 
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„podpořilo snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným“. Snadno 
lze předvídat, že jakmile dojde k obnově 
hospodářského růstu v EU, poroste 
společně s emisemi oxidu uhličitého 
i tržní hodnota povolenek.

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle článku 1 směrnice 2003/87/ES 
slouží systém pro obchodování s emisemi 
k podpoře snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Takový významný přebytek povolenek 
vede v porovnání s původně 
předpokládanou cenou k nízké ceně 
uhlíku, a tím k omezování pobídek 
k investicím do nízkouhlíkových 
technologií a zvyšování rizika závislosti na 
infrastrukturách náročných na uhlík.

Or. en
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Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V listopadu 2012 předložila Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
v souladu se směrnicí 2003/87/ES zprávu 
o fungování trhu s uhlíkem. Ze závěrů 
zprávy vyplývá, že systém EU pro 
obchodování s emisemi vede ke snižování 
emisí, otázkou však zůstává, zda snížení 
emisí povede k nákladově efektivní 
dekarbonizaci, neboť se trh vyznačuje 
velkou nerovnováhou poptávky a nabídky, 
která se stále prohlubuje. Komise ve 
zprávě dále určila celou řadu možností 
strukturálních opatření, jež je třeba 
navrhnout v zájmu odstranění této 
nerovnováhy.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Samotný systém EU pro obchodování 
s emisemi tak prokázal, že nefunguje, 
a proto by měl být na konci nynějšího 
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cyklu obchodování v roce 2020 ukončen, 
přičemž je třeba mít na paměti, že právě 
v roce 2020 vstoupí v platnost nová 
dohoda UNFCCC.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 článku 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 2003/87/ES. 
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 pouze na 
základě řádného legislativního postupu 
a nelze je považovat za nepodstatné 
úpravy základního právního aktu. 
O těchto úpravách proto nelze rozhodnout 
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na základě postupu projednávání ve 
výborech (regulativní postup s kontrolou), 
jak navrhuje Komise. Lze o nich 
rozhodnout formou legislativního aktu 
přijatého Evropským parlamentem 
a Radou na základě návrhu 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Cílem stanoveným v článku 1 
směrnice 2003/87/ES bylo vytvoření 
systému EU pro obchodování s emisemi, 
aby se podpořilo 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 z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou.

Pozměňovací návrh 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
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Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Komise ve svém sdělení nazvaném 
„Silnější evropský průmysl pro růst 
a hospodářskou obnovu“1 připomíná, že 
„čím dál důležitější je 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“, a Komise 
v tomto sdělení dochází k závěru, že 
„dopad cen energie v Evropě by měl být 
pečlivě zohledněn při vymezování budoucí 
energetické politiky“.
___________
1 COM(2012)0582.

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 40
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 

vypouští se
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odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby bylo 
zajištěno řádné fungování trhu.

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému pro obchodování s emisemi je tyto emise snižovat, nikoli určovat jejich cenu. 
Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele solární energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek o 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrné. Zatížení vyjádřené procentem z HDP bude vyšší v Bulharsku, 
Estonsku, Rumunsku, České republice, Slovensku, Litvě a Řecku.

Pozměňovací návrh 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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. it

Pozměňovací návrh 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 by neměla upravit harmonogram 
dražeb podle čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES, 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 zajišťuje 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 systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 43
Jean-Pierre Audy

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 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, Komise 
zváží možnost vytvoření nezávislého 
orgánu, jenž by byl odpovědný za dohled 
nad systémem pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů v Evropské unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Karl-Heinz Florenz

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 
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předpokladu, že takový zásah může 
zdůvodnit posouzením dopadů, které by 
prokázalo, že tento zásah nemá významný 
dopad na odvětví vystavená významnému 
riziku úniku emisí CO2. Komise by měla 
mít možnost provést pouze jednu takovou 
úpravu během osmiletého období, které 
začíná dne 1. ledna 2013.
Přechod k nízkouhlíkovému hospodářství 
je velkou výzvou především pro 
energeticky náročná průmyslová odvětví. 
Proto je zapotřebí aktivně podporovat 
demonstrační projekty v oblasti 
nízkouhlíkových technologií. Úprava 
harmonogramu dražeb je proto příležitostí 
k zahájení poskytování této podpory. 
S podporou nízkouhlíkových technologií 
prostřednictvím programu NER 300 již 
existují zkušenosti. V souvislosti s rámcem 
politiky pro klima a energetiku do roku 
2030 je třeba pokračovat v poskytování 
této podpory a dále ji prohloubit, a to i 
v případě průlomových technologií.

Or. en

Odůvodnění

V případě přijetí harmonogramu budou výnosy z „odložených“ povolenek využity k podpoře 
energeticky náročných průmyslových odvětví ve snižování emisí CO2, a to vytvořením fondu 
pro průmyslové inovace. Bude zřízen po vzoru programu NER 300, který byl vytvořen na 
základě směrnice o systému pro obchodování s emisemi. Povolenky v rámci tohoto fondu 
budou vyčleněny a později je nelze vyhradit.

Pozměňovací návrh 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

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

směrnice 2003/87/ES, aby bylo zajištěno 
řádné fungování trhu.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 46
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Snižování emisí podle směrnice 
2003/87/ES je zajišťováno stropem 
stanoveným pro nabídku povolenek, jež 
má bez ohledu na cenu uhlíku každoročně 
klesnout o 1,74 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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
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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.

Pozměňovací návrh 48
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Povolenky podléhající takové úpravě 
by měly být uloženy do strategické rezervy 
s cílem zvýšit stabilitu systému EU pro 
obchodování s emisemi a podporovat 
rozvoj dovedností a rekvalifikaci 
pracovníků pro účely přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství. Za tím 
účelem by budoucí strukturální opatření 
přijímaná Evropským parlamentem 
a Radou měla zajistit, aby povolenky 
mohly být využity jako součást rezervy, 
díky níž by se systém EU pro obchodování 
s emisemi mohl na základě objektivních 
a transparentních kritérií lépe přizpůsobit 
mimořádné nerovnováze nabídky 
a poptávky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Přestože je cena uhlíku nižší, než se 
původně předpokládalo, měla by se 
Komise při vytváření seznamu odvětví 
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a pododvětví, u nichž se má za to, že 
budou vystaveny závažnému riziku úniku 
emisí CO2 v období 2015 až 2019, řídit 
zásadou kontinuity regulace v rámci 
obchodovacího období a zohlednit 
současnou hospodářskou situaci. 

Or. en

Odůvodnění

Až se Komise bude zabývat seznamem odvětví, u nichž dochází k úniku emisí CO2, musí 
zohlednit současnou hospodářskou situaci. Odvětví, jež jsou v současnosti uvedena na 
seznamu, nebudou z nového seznamu vyloučena. Průmyslová odvětví musí dlouhodobě 
plánovat. Komise by se proto měla řídit zásadou kontinuity regulace.

Pozměňovací návrh 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Úpravu harmonogramu dražeb je 
třeba považovat za krátkodobé opatření, 
nikoli za strukturální opatření, jehož 
cílem je odstranit nerovnováhu trhu 
v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi. Vzhledem k tomu, že je třeba 
předložit strukturální opatření nezbytná 
k odstranění nedostatků systému EU pro 
obchodování s emisemi, měla by být 
během osmiletého období, které začíná 
dne 1. ledna 2013, provedena pouze jedna 
úprava harmonogramu.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).
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Pozměňovací návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu transparentnosti by Komise 
měla mít povinnost Evropskému 
parlamentu a Radě doložit, že nastaly 
výjimečné okolnosti a že byla splněna 
kritéria pro případné provedení další 
úpravy harmonogramu pro každé období, 
jež následuje po období uvedeném v čl. 13 
odst. 1 směrnice 2003/87/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Úpravu harmonogramu dražeb je 
třeba považovat za krátkodobé, nikoli 
strukturální opatření, jehož cílem je 
odstranit nerovnováhu trhu, jež má dopad 
na systém EU pro obchodování s emisemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému pro obchodování s emisemi je tyto emise snižovat, nikoli určovat jejich cenu. 
Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele solární energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek o 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrné. Zatížení vyjádřené procentem z HDP bude vyšší v Bulharsku, 
Estonsku, Rumunsku, České republice, Slovensku, Litvě a Řecku.

Pozměňovací návrh 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Směrnice 2003/87/ES by proto měla 
být s účinností od 1. ledna 2021 zrušena,

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Prokázalo se, že politika v oblasti 
změny klimatu založená na tržních 
mechanismech ve smyslu Kjótského 
protokolu je v obecné rovině neúčinná, 
zejména nejsou-li tyto mechanismy 
uplatňovány na celosvětové úrovni, 
a netransparentní. EU by proto měla 
v dostatečném předstihu zvážit přijetí 
alternativních politik.

Or. it
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Pozměňovací návrh 56
Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí 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

Pozměňovací návrh 57
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Technologie zachycování a ukládání 
uhlíku a rozvoj některých obnovitelných 
zdrojů energie jsou v současnosti 
nákladné a jejich nákladově efektivní 
a cenově dostupné využívání se bude 
odvíjet od dalšího rozvoje těchto 
technologií. Reforma systému 
obchodování s emisemi by měla být 
zaměřena na účinné pobídky k nezbytným 
investicím do výzkumu a vývoje a jejich 
zabezpečení, aby byly na trh uváděny 
nízkouhlíkové technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
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Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Dříve než Komise předloží návrhy 
strukturálních opatření za účelem revize 
směrnice 2003/87/ES, měla by kromě 
opatření navržených ve zprávě o stavu 
trhu s uhlíkem v roce 2012 zvážit i další 
opatření, aby zajistila, že tento systém 
bude nadále zcela tržním systémem. 
Komise by měla dále navrhnout, aby 
výnosy z dražeb byly povinně vyčleněny na 
inovativní technologie šetrné k životnímu 
prostředí; seznam odvětví a pododvětví, jež 
jsou ohrožena rizikem úniku emisí CO2, 
by neměl být přizpůsoben pouze z důvodu 
zajištění maximální možné jistoty pro 
průmyslová odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Současná nízká cena uhlíku je 
způsobena mimo jiné celou řadou různých 
vnitrostátních režimů podpory 
obnovitelných zdrojů energie, jež byly 
zavedeny v důsledku přijetí směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie. Aby byl 
systém EU pro obchodování s emisemi 
z dlouhodobého hlediska efektivnější 
a zajistila se regulační stabilita, měla by 
Komise do konce roku 2013 v zájmu 
podpory obnovitelných zdrojů energie na 
úrovni EU po roce 2020 předložit 
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struktury pro lépe integrovaný systém. 
Rovněž by měla zkoumat možnosti 
vytvoření zvláštní rezervy (na základě 
programu NER 300) pro účely podpory 
inovativních a udržitelných technologií 
v oblasti energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Veškerá opatření, jejichž účelem je 
reforma systému, by měla být 
koncipována tak, aby budila důvěru 
v dlouhodobou stabilitu obchodního 
systému stanovujícího stropy emisí 
a současně trhu umožnila stanovit cenu, 
za kterou jsou povolenky obchodovány; 
měla by být přijata ustanovení a opatření, 
jež zajistí, že přímé výnosy z dražeb 
povolenek budou investovány do výzkumu 
snižování nákladů na nízkouhlíkové 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
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 
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věta, která zní:
„Komise upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.“

Or. el

Odůvodnění

Účelem systému pro obchodování s emisemi je tyto emise snižovat, nikoli určovat jejich cenu. 
Komise v době recese provádí přímou intervenci do fungování trhu, která zatíží průmysl 
i spotřebitele solární energie. Podle britského Ministerstva pro energetiku a změnu klimatu 
budou příjmy získané stažením všech emisních povolenek o 900 Mt pro hospodářsky slabší 
členské státy neúměrné. Zatížení vyjádřené procentem z HDP bude vyšší v Bulharsku, 
Estonsku, Rumunsku, České republice, Slovensku, Litvě a Řecku.

Pozměňovací návrh 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Systém obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů vytvořený 
směrnicí 2003/87/ES má být ukončen dne 
31. prosince 2020. Směrnice 2003/87/ES 
proto bude zrušena s účinností od 1. ledna 
2021.

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

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise neupraví harmonogram pro 
jednotlivá období.

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 zajišťuje 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 systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 doplňuje 
následující znění:

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

„Pokud se na základě posouzení dopadů 
u jednotlivých průmyslových odvětví 
ukáže, že se neočekávají žádné závažné 
dopady na zařízení, jež jsou vystavena 
významnému riziku úniku emisí CO2, 
nebo s výhradou politických opatření EU, 
jež jsou navrhována s cílem kompenzovat 
případný nárůst nepřímých nákladů, 
může Komise v případě potřeby upravit 
harmonogram pro období uvedené v čl. 13 
odst. 1, které začíná dne 1. ledna 2013, 
a to pro maximální počet 900 milionů 
povolenek. Pokud Komise navrhne 
stáhnout určitý počet povolenek, musí 
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zajistit, aby tyto povolenky byly počínaje 
rokem následujícím po datu stažení 
povolenek lineárním způsobem opět 
uvedeny do oběhu. Do roku 2020 provede 
Komise pouze jednu takovou úpravu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 doplňuje 
následující znění:

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

„Pokud se na základě posouzení dopadů 
u jednotlivých průmyslových odvětví 
ukáže, že se neočekávají žádné závažné 
dopady na odvětví či pododvětví, jež jsou 
vystavena významnému riziku úniku emisí 
CO2, nebo s výhradou politických opatření 
EU, jež jsou navrhována s cílem 
kompenzovat případný nárůst nepřímých 
nákladů, může Komise v případě potřeby 
upravit harmonogram pro období uvedené 
v čl. 13 odst. 1, které začíná dne 1. ledna 
2013, a to pro maximální počet 900 
milionů povolenek. Do roku 2020 provede 
Komise pouze jednu takovou úpravu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
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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 
u jednotlivých průmyslových odvětví 
ukáže, že se neočekávají žádné závažné 
dopady na zařízení, jež jsou vystavena 
významnému riziku úniku emisí CO2, 
nebo pokud Komise navrhuje politická 
opatření EU, jejichž cílem je kompenzovat 
případný nárůst nepřímých nákladů, 
může Komise v případě potřeby upravit 
harmonogram pro období uvedené v čl. 13 
odst. 1, které začíná dne 1. ledna 2013, 
a to pro maximální počet 900 milionů 
povolenek. 
Pokud Komise navrhne stáhnout určitý 
počet povolenek, musí zajistit, aby tyto 
povolenky byly předvídatelným způsobem 
opět uvedeny do oběhu.
Do roku 2020 provede Komise pouze 
jednu takovou úpravu.
600 milionů stažených povolenek bude 
vyčleněno na podporu demonstračních 
projektů ke snižování emisí CO2 v oblasti 
energeticky náročných odvětví („fond pro 
průmyslové inovace“). K tomuto účelu se 
vytvoří fond založený na principu 
programu NER 300 (čl. 10a odst. 8).
Projekty, jež mají získat podporu z tohoto 
fondu pro průmyslové inovace, musí být 
vybrány nejpozději do 31. prosince 2020.
Za tím účelem musí být rozhodnutí 
Komise 2010/670/EU1, kterým se stanoví 
kritéria a opatření pro financování 
komerčních demonstračních projektů, 
pozměněno nejpozději do 31. prosince 
2015.
____________
1Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39.

Or. en



AM\940188CS.doc 29/34 PE513.015v03-00

CS

Odůvodnění

V případě přijetí harmonogramu budou příjmy z „odložených“ povolenek využity k podpoře 
energeticky náročných průmyslových odvětví ve snižování emisí CO2, a to vytvořením fondu 
pro průmyslové inovace. Bude zřízen po vzoru programu NER 300, který byl vytvořen na 
základě směrnice o systému pro obchodování s emisemi. Povolenky v rámci tohoto fondu 
budou vyčleněny a později je nelze vyhradit.

Pozměňovací návrh 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

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 upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu, 
pouze tehdy, budou-li splněna tato 
kritéria:
a) v každém členském státě dochází 
k setrvalému hospodářskému růstu ve výši 
alespoň 1 % po dobu alespoň jednoho 
roku, a
b) míra energetické chudoby v každém 
členském státě nepřekročí 8 % v souladu 
s britským modelem poměru energetické 
chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh rozhodnutí
Článek 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 upraví v případě potřeby 
harmonogram pro jednotlivá období tak,
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu. 

Pokud v důsledku takové úpravy nedojde 
na začátku třetí fáze systému EU pro 
obchodování s emisemi k dražbě značného 
počtu povolenek, budou tyto povolenky 
použity k vytvoření nové rezervy s cílem 
zlepšit stabilitu tohoto systému a přispět 
k sociálním aspektům a aspektům 
týkajícím se dovedností v rámci přechodu 
na nízkouhlíkové hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Pozměňovací návrh 69
Jean-Pierre Audy

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, 

Komise může ve výjimečných případech 
upravit harmonogram pro období uvedené 
v čl. 13 odst. 1, které začíná dne 1. ledna 
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aby bylo zajištěno řádné fungování trhu. 2013, tak, aby bylo zajištěno řádné 
fungování trhu. Komise provede pouze 
jednu takovou úpravu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 může ve výjimečných případech 
upravit harmonogram pro jednotlivá 
období tak, aby bylo zajištěno řádné 
fungování trhu. V období uvedeném v čl. 
13 odst. 1 Komise provede pouze jednu 
takovou úpravu.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).

Pozměňovací návrh 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do 30. června 2015 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě studii 
proveditelnosti a analýzu nákladů 
a přínosů politik v oblasti změny klimatu 
založených na jiných nástrojích, než jsou 
tržní mechanismy, včetně zavedení 
uhlíkové daně na hranicích EU.

Or. it
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Pozměňovací návrh 72
Chris Davies

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise by měla předložit návrhy na 
změnu čl. 10a odst. 8 směrnice 
2003/87/ES s cílem rozšířit stávající 
mechanismus financování EU („NER 
300“) na vývoj inovativních 
nízkouhlíkových technologií a uplatňovat 
jej i v případě vývoje v jiných oblastech, 
jenž může vést ke snížení nákladů a emisí 
uhlíku energeticky náročných 
průmyslových odvětví.
Mechanismus je financován z prodeje 
části nebo všech povolenek, které jsou na 
základě této směrnice dočasně staženy ze 
systému obchodování s emisemi. 
Dostupná finanční podpora se přidělí před 
ukončením třetí fáze v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Stávající mechanismus financování „NER 300“ získává prostředky z prodeje 300 milionů 
povolenek v systému obchodování s emisemi a je využíván na podporu rozvoje celé řady 
inovativních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Prodejem „odložených“ 
povolenek lze získat další finanční prostředky, a proto by měl být rozšířen s cílem podpořit 
technologické inovace, které mohou být přínosné pro energeticky náročná průmyslová 
odvětví. Takový prodej dočasně sníží cenu uhlíku a současně zajistí, aby povolenky byly ze 
systému obchodování s emisemi trvale vyloučeny.

Pozměňovací návrh 73
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise v případě potřeby předloží 
revidovaný návrh s cílem:
a) pozměnit článek 9 směrnice 
2003/87/ES, aby bylo jednoznačně 
stanoveno, že lineární faktor snížení ve 
výši 1,74 % bude uplatňován i po roce 
2020. Bude provedeno posouzení dopadů 
různých možností a dopadů na různá 
hospodářská odvětví a obchodní scénáře a 
v případě potřeby se zváží další zpřísnění 
systému, aby bylo dosaženo dlouhodobých 
cílů EU v oblasti dekarbonizace do roku 
2050 a v dalších letech. V rámci tohoto 
přezkumu se přihlédne k situaci na 
mezinárodním trhu s uhlíkem a zohlední 
se problematika úniku emisí C02;
b) pozměnit článek 10 směrnice 
2003/87/ES a začlenit do systému 
mechanismus „ex post“, v němž bude 
vydávání povolenek do výše stropu 
upravováno podle rozsahu činnosti 
v každé fázi hospodářského cyklu. 
Součástí návrhů bude i možnost vytvoření 
„uhlíkové banky“, do níž bude možné 
ukládat nebo z ní vydávat přebytečné 
povolenky. V případě vytvoření „uhlíkové 
banky“ budou stanovena jednoznačná 
pravidla, jež určí, za jakých okolností 
musí být proveden vklad nebo výdej 
povolenek;
c) pozměnit čl. 10 odst. 3 směrnice 
2003/87/ES tak, aby se zajistilo, že veškeré 
výnosy z dražeb povolenek budou určeny 
na investice do výzkumu a vývoje 
nízkouhlíkových technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils



PE513.015v03-00 34/34 AM\940188CS.doc

CS

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 
přijetí.

Or. en

Odůvodnění

Text vypracovaný předsednictvím Rady ze dne 22. února (6705/13).


