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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za 
účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových 
plynů
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0416),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0203/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ....1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ....2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 k plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 20503,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C , , s. .
2 Úř. věst. C , , s. .
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ve svém usnesení ze dne 15. března 
2012 k plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 
(2011/2095(INI))1 Evropský parlament 
vyzval Komisi, aby přijala opatření s cílem 
napravit nedostatky systému obchodování 
s emisemi Evropské unie (EU ETS) 
takovým způsobem, aby fungoval tak, jak 
bylo původně zamýšleno, a aby před 
započetím třetího obchodovacího období 
případně pozměnila nařízení přijaté podle 
čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES s cílem 
zavádět vhodná opatření, která mohou 
zahrnovat rovněž stažení nezbytného 
objemu povolenek.

______________
1 Přijaté texty P7_TA(2012)0286.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Do konce roku 2011 se 
nashromáždilo 955 milionů přebytečných 
povolenek. Pokud nebudou podniknuta 
opatření týkající se EU ETS, bude tento 
přebytek i nadále narůstat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Takový významný přebytek povolenek 
vede k nízké ceně uhlíku – v porovnání 
s původně předpokládanou cenou –, ke 
snižování objemu pobídek k investicím do 
nízkouhlíkových technologií a zvyšování 
rizika toho, že EU zůstane závislá na 
infrastrukturách náročných na uhlík.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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. Komise by 
měla mít možnost učinit pouze jednu 
takovou úpravu a pouze během 
osmiletého období, které začíná dne 
1. ledna 2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Upravení harmonogramu dražeb by 
mělo být považováno za krátkodobé 
opatření, spíše než za strukturální 
opatření zaměřené na řešení nerovnováhy 
trhu v rámci systému EU ETS, a nemělo 
by vést k oslabení stability a 
předvídatelnosti tohoto systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Vstup v platnost
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Tato směrnice vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Systém obchodování s emisemi Evropské unie (EU ETS) je klíčovým nástrojem určeným pro 
účely snižování průmyslových emisí EU hospodárným způsobem. Od počátku druhého 
obchodovacího období v roce 2008 se emise snížily o více než 10 %. Původním cílem této 
politiky bylo zavedení tržního opatření, které by stimulovalo cenu uhlíku, a tudíž by 
pozitivním způsobem ovlivňovalo investice do nízkouhlíkových technologií a do 
obnovitelných zdrojů energie, což by ve svém důsledku vedlo ke snižování emisí. Snižování 
emisí během druhého obchodovacího období lze však z větší části připsat ekonomickému 
útlumu, který vedl ke snížení ekonomické činnosti a výroby, jak je uvedeno ve zprávě Komise 
o stavu evropského trhu s uhlíkem v roce 2012. 

Navzdory tomu, že jsme od zavedení systému EU ETS svědky snižování emisí, čelí tento 
systém v současné době vážné nerovnováze. Stávající hospodářská krize v kombinaci 
s významným přísunem kreditů z mechanismu čistého rozvoje udělených za snižování emisí 
v zemích mimo EU, jakož i řada regulačních opatření vztahujících se k přechodu do třetího 
obchodovacího období (2013–2020), vedou k významnému přebytku povolenek. Do konce 
roku 2011 se nashromáždilo 955 milionů přebytečných povolenek a tento počet má i nadále 
narůstat. Vzhledem k tomu, že nabídka povolenek významně převyšuje poptávku, snížila se 
cena uhlíku z 30 EUR za tunu CO2 na přibližně 7 EUR za tunu CO2.

Snižování ceny uhlíku je nepřiměřené stanovenému cíli, jímž je podpora dostatečně udržitelné 
vědecké a technologické inovace, a stalo se tak faktorem vedoucím ke snižování počtu 
pobídek k investicím do nízkouhlíkových technologií a tím i ke zvyšování rizika, že EU 
zůstane závislá na infrastrukturách náročných na uhlík. S cílem řešit stávající nerovnováhu na 
trhu systému EU ETS navrhuje zpravodaj přijetí jak krátkodobých, tak i dlouhodobých 
opatření. Zatímco návrh nařízení Komise, jímž se mění nařízení (EU) č. 1031/2010, má za cíl 
zejména stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které mají být vydraženy 
v období 2013–2020 (postup projednávání ve výborech, tzv. „dodatečné přidělování“), patří 
do prvně jmenované kategorie, zpráva o stavu evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 
nastiňuje možná strukturální opatření.

Cílem této zprávy je objasnit právní předpisy týkající se načasování dražeb povolenek tak, jak 
je stanoveno ve směrnici 87/2003/ES. Zpravodaj se domnívá, že Komisi by mělo být 
umožněno upravit harmonogram dražeb přijatý podle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES. 
Přijetí těchto opatření by však mělo být omezeno pouze na výjimečné případy, např. jako ty, 
jimž v současnosti čelí systém EU ETS. S cílem zajistit, aby nebyla oslabena stabilita a 
předvídatelnost systému EU ETS, navrhuje dále zpravodaj, aby rozhodnutí upravit 
harmonogramy dražeb během třetího obchodovacího období systému EU ETS bylo 
provedeno pouze jednou. Na toto navrhované krátkodobé opatření by proto nemělo být 
pohlíženo jako na řešení stávající nerovnováhy, ale spíše jako na alternativu, která zajistí 
stabilitu systému EU ETS do doby, než budou přijata nezbytná dlouhodobá strukturální 
opatření.


