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Pozměňovací návrh 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. Zamítá návrh Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Robert Goebbels

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. Zamítá návrh Komise;

Or. fr

Odůvodnění

Trh pro obchodování s emisemi je umělým trhem, na němž je ve skutečnosti prodáván „teplý 
vzduch“. Tento systém znevýhodňuje průmysl EU a prospívá jen finančním trhům, neboť jim 
umožňuje zapojení do všech druhů spekulativních činností, jež někdy hraničí s podvodem. Po 
konferenci v Dohá již pouze EU lpí na iluzi, že „trhy“ mohou být využity k boji proti změně 
klimatu.

Pozměňovací návrh 3
Bernd Lange

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 (nový)
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Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. Zamítá návrh Komise.

Or. de

Odůvodnění

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Pozměňovací návrh 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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/ES1 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 nespecifikují, jakým 
způsobem se mají během obchodovacího 
období rozdělit jednotlivé objemy 
povolenek na emise skleníkových plynů, 
které mají být vydraženy, článek 9 
směrnice ovšem mimo jiné stanoví, že 
množství povolenek vydané v celém 
Společenství, které se od roku 2013 začne 
každoročně vydávat, se lineárně snižuje 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Množství by se mělo snižovat o lineární 
faktor 1,74 % ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu 
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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/ES3 nespecifikují, jakým 
způsobem se mají během obchodovacího 
období rozdělit jednotlivé objemy 

(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 nespecifikují, jakým 
způsobem se mají během obchodovacího 
období rozdělit jednotlivé objemy 
povolenek na emise skleníkových plynů, 

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
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povolenek na emise skleníkových plynů, 
které mají být vydraženy.

které mají být vydraženy, článek 9 této 
směrnice ovšem stanoví, že množství 
povolenek by se mělo snížit o lineární 
faktor 1,74 % ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které členské státy vydaly.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu obnovení důvěryhodnosti systému pro obchodování s emisemi jakožto systému 
založeného na tržních zásadách by mělo být jednoznačně stanoveno, že každé postupné
zmírňování je vždy pouze jednorázovým a výjimečným opatřením.

Pozměňovací návrh 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Bod odůvodnění 13 směrnice 
2009/29/ES uvádí účel lineárního faktoru 
stanoveného v článku 9 směrnice 
2003/87/ES, kterým je zajistit, aby systém 
obchodování s emisemi vedl v průběhu
času k postupnému a předvídatelnému 
snížení emisí a aby systém Společenství 
cestou co nejmenších nákladů přispěl 
k tomu, že Společenství splní svůj závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise o 
nejméně 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Holger Krahmer

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

(1a) V souladu s čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
lze regulativního postupu s kontrolou 
používat pouze k úpravám jiných než 
podstatných prvků základního právního 
aktu. Podle čl. 9 směrnice 2003/87 Komise 
určí s platností pro celé Společenství 
absolutní množství povolenek na každý 
rok. Komise nemá diskreční pravomoc, 
pokud jde o absolutní množství povolenek, 
a článek 10 směrnice 2003/87 stanoví 
dražbu povolenek na základě absolutního 
množství stanoveného postupem 
uvedeným v článku 9 této směrnice. 
Postup dražby je navržen tak, aby 
upravoval pouze jiné než podstatné prvky 
směrnice 2003/87/ES. Návrh Komise na 
úpravu 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. 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 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 
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.
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Pozměňovací návrh 9
Holger Krahmer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Podle článku 1 směrnice 2003/87/ES 
byl evropský systém obchodování 
s emisemi vytvořen s cílem podpořit 
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 10
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)582) 
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 
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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 je z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou. Vysoké ceny vedou jen k narušení 
hospodářských soutěže a ohrožují konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh 11
Paul Rübig

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 se 
Komise předtím, než za výjimečných 
okolností zváží jakékoli úpravy 
harmonogramu dražeb podle čl. 10 odst. 4 
směrnice 2003/87/ES, vyzývá k přezkumu 
následujících bodů.

1. Mělo by se zjistit, zda by taková úprava 
byla v souladu s cílem Komise v oblasti 
reindustrializace, totiž že podíl průmyslu 
na evropském HDP má do roku 2020 činit 
20 %;
2. Mělo by se zajistit, aby harmonogram 
dražeb nemohl být upravován, s výjimkou 
případu, že by hrozilo, že nebude možné 
splnit cíl snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2020 o 20 %;

’ 3. Před přijetím takto rozsáhlého opatření 
by mělo být provedeno posouzení dopadů 
s cílem vyhodnotit dopady na 
konkurenceschopnost a zaměstnanost; 
mělo by se zajistit provedení hodnocení 
z hlediska konkurenceschopnosti, a to při 
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dodržení přístupu „inteligentní regulace“;
4. Měly by být také provedeny prověrky 
malých a středních podniků, aby se 
vyhodnotil dopad, jejž na ně bude úprava 
mít;
5. Kromě toho je nezbytné určit, která 
podpora a které dotace zhoršují bilanci 
CO2 a které mají příznivý dopad; důvodem 
je zjistit, zda by změna směrnice zlepšila 
bilanci CO2, nebo zda jsou další možnosti 
postupu v jiných oblastech;
6. Pokud by po provedení důkladného 
posouzení bylo potřeba změnit 
harmonogram dražeb prostřednictvím 
změny množství dražených povolenek, 
nemělo by být takové opatření 
následováno trvalým rušením povolenek 
ani vést ke změně maximálních hodnot 
emisí pro rok 2020; náhradou za 
způsobené narušení trhu by navíc mělo 
být zajištěno, aby nebyl krácen seznam 
odvětví s únikem emisí CO2.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Kvůli vyjasnění by odkaz na článek 9 
směrnice 2003/87/ES měl být vložen do čl. 
10 odst. 4 této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Holger Krahmer

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 není oprávněna upravovat
harmonogram dražeb podle čl. 10 odst. 4 
směrnice 2003/87/ES, aby bylo zajištěno 
řádné fungování trhu.

Or. de

Odůvodnění

Evropský system obchodování s emisemi byl vytvořen proto, aby pomohl hospodárně snížit 
emise skleníkových plynů. Stávající harmonogram dražeb usiluje o předvídatelnost, poskytuje 
prostor pro plánování a umožní dosažení cílů v oblasti snižování emisí CO2 do roku 2020. 
Jakékoli přizpůsobování harmonogramu by vážně narušilo bezproblémové fungování trhu, a 
bylo by tak v rozporu s tržními pravidly pro obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 14
Konrad Szymański

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
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Pozměňovací návrh 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 
prokáže, že Unii hrozí nesplnění cíle 
v oblasti snižování emisí do roku 2020, 
odpovídajícího plánu Společenství snížit 
objem emisí o 21 % pod úroveň objemu 
emisí uváděného k roku 2005, a že tento 
zásah nemá významný dopad z hlediska 
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 systému pro obchodování s emisemi 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 16
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Komise by měla do 31. dubna 2013 
s ohledem na výchozí předpoklady a 
podmínky na úrovni členských států 
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předložit návrh nákladově účinné politiky 
pro dosažení poklesu emisí pro období do 
roku 2030 v rámci plánu přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
který bude zahrnovat možnosti této 
politiky, pokud jde o změnu lineárního 
snižování nastaveného systémem EU pro 
obchodování s emisemi do roku 2030 a o 
zohlednění konzistentního cíle pro 
obnovitelnou energii do roku 2030; 

Or. en

Odůvodnění

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Pozměňovací návrh 17
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Kromě tohoto rozhodnutí je vzhledem 
k tomu, že je třeba zachovat účinnost a 
investiční pobídky systému EU pro 
obchodování s emisemi, nutné neprodleně 
přijmout strukturální opatření pro 
reformu tohoto systému s cílem natrvalo 
stáhnout 1,4 miliardy povolenek, které by 
se měly dražit v letech 2015, 2016 a 2017.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

„Teoretický“ záměr zadržet v prvních třech letech určitý počet povolenek a vrátit je na trh 
v posledních dvou letech by byl v rozporu s ustanoveními článku 9. Mělo by být tudíž alespoň 
vyjasněno, že lineární snižování bude po tomto zásahu pokračovat.

Pozměňovací návrh 19
Holger Krahmer

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 
EU pro 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 je z hlediska nákladů účinný. Snižování emisí je 
zajišťováno stanoveným stropem, nikoli cenou.

Pozměňovací návrh 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Kromě tohoto rozhodnutí zahrne 
Komise do příští revize systému EU pro 
obchodování s emisemi návrhy na 
uplatnění dynamičtějšího přístupu 
k přidělování povolenek. Tento přístup by 
měl vycházet ze skutečných faktorů 
výroby, a nikoli z dřívějších referenčních 
období, která, jak se ukázalo, 
neumožňovala systému EU pro 
obchodování s emisemi náležité 
přizpůsobování se hospodářskému růstu 
či poklesu. Systém by měl vedle zajištění 
toho, že během celého tohoto období bude 
docházet k absolutnímu snižování objemu 
emisí, umožňovat i dodatečné úpravy, aby 
nevznikala potřeba dalších zásahů ze 
strany Komise za účelem zmírnění situace 
nadměrného počtu přidělených povolenek 
či naopak jejich neodůvodněného 
nedostatku.

Or. en

Odůvodnění

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
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therefore, also look into amending the allocation rules.

Pozměňovací návrh 21
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 22
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
V článku 9 směrnice 2003/87/ES se za 
druhý odstavec doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 bude lineární koeficient 
snížení 2,5 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Článek -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 87/2003
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek - 1a
V článku 10 směrnice 2003/87/ES se 
vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. Z celkového množství povolenek, 
které se mají podle písm. b) tohoto 
odstavce dražit v letech 2015, 2016 a 2017, 
se odchylně od ustanovení odstavce 1 
jednorázovým způsobem a natrvalo stáhne 
1,4 miliardy povolenek.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Článek 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.“

„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 
Společenství podle požadavků této 
směrnice a že dopady na zařízení, u 
kterých je významné riziko emisí CO2, 
jsou omezené, 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. Pakliže Komise 
navrhne zadržení určitého počtu 
povolenek, musí být zajištěno, aby tyto 
povolenky byly lineárním způsobem opět 
uvedeny do oběhu. Komise provede pouze 
jednu takovou úpravu.“

Or. en



AM\921553CS.doc 19/31 PE501.951v01-00

CS

Pozměňovací návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
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.“

„Nařízení je v souladu s ostatními 
ustanoveními této směrnice, zejména 
s ustanoveními v článku 9.“

Or. en

Odůvodnění

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Pozměňovací návrh 28
Konrad Szymański

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 může za výjimečných okolností 
navrhnout úpravu harmonogramu pro 
období stanovené v čl. 13 odst. 1, které 
začíná dne 1. ledna 2013, tak, aby bylo 



PE501.951v01-00 20/31 AM\921553CS.doc

CS

zajištěno řádné fungování trhu. Komise 
provede pouze jednu takovou úpravu a 
teprve po konzultaci se zúčastněnými 
stranami.
S ohledem na zajištění předvídatelnosti 
dražeb, zejména co se týče odhadovaného 
objemu povolenek, v souladu s tímto 
odstavcem, jsou jakékoli úpravy, včetně 
snižování celkového objemu nebo části 
objemu povolenek, které mají být 
předmětem dražby, přísně zakázány.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29
Judith A. Merkies

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 může za výjimečných okolností 
upravit harmonogram pro období 
stanovené v čl. 13 odst. 1, které začíná dne 
1. ledna 2013, tak, aby bylo zajištěno 
řádné fungování trhu. Komise se omezí na 
jednu úpravu, dokud nebudou zvážena 
strukturální opatření pro řešení 
nerovnováhy trhu.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 může za výjimečných okolností 
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 a 
teprve po konzultaci se zúčastněnými 
stranami.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Adam Gierek

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.“

„V případě potřeby bude v souladu s čl. 
192 odst. 2 SFEU rozhodnuto o úpravě 
harmonogramu pro jednotlivá období tak, 
aby bylo zajištěno řádné fungování trhu.“

Or. pl

(Viz čl. 192 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Politika v oblasti životního prostředí by měla být prováděna jak na úrovni EU, tak i členských 
států, a jedná se tedy o oblast se sdílenou pravomocí. Komise tudíž nemůže členským státům 
ukládat ani volbu zdrojů energie, ani strukturu dodávek energie.
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Pozměňovací návrh 32
Jean-Pierre Audy

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 v případě potřeby předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
úpravy harmonogramu pro jednotlivá 
období tak, aby bylo zajištěno řádné 
fungování trhu.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Holger Krahmer

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

Or. de

Odůvodnění

Evropský systém obchodování s emisemi byl vytvořen proto, aby pomohl hospodárně snížit 
emise skleníkových plynů. Stávající harmonogram dražeb umožní splnění cílů v oblasti 
snižování emisí CO2 do roku 2020 předvídatelným postupem umožňujícím plánování.  
Jakákoli úprava harmonogramu by byla v rozporu s bezproblémovým fungováním trhu a 
s tržními pravidly pro obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 34
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 10 odst. 4 se vkládají nové 
pododstavce, které znějí:
„Jakékoli úpravy by měly být spojeny 
s posouzením dopadů prováděným na 
úrovni členských států a týkajícím se 
důsledků uvedené úpravy pro výnosy 
členských států z dražeb.

Pokud se v důsledku úpravy uvedené 
v prvním pododstavci 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 tyto 
příjmy.“

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. Aby mohly členské státy plnit tyto své závazky, a byly tak 
schopny dostát mezinárodnímu očekávání ohledně podpory EU v oblasti změny klimatu, 
neměla by jakákoliv úprava harmonogramu dražeb v žádném členském státě vést ke snížení 
jeho výnosů z těchto dražeb.

Pozměňovací návrh 35
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Jakákoli úprava by se měla vztahovat 
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pouze na členské státy s plným dražením 
povolenek v odvětví energetiky a neměla 
by žádným způsobem ovlivnit objem 
dražených povolenek členských států, 
které si zvolily možnost přechodného 
přidělování bezplatných povolenek 
v souvislosti s modernizací postupů výroby 
elektřiny podle článku 10c.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy si mohou zvolit možnost přechodného přidělování bezplatných povolenek 
v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny podle článku 10c směrnice o systému EU 
pro obchodování s emisemi. Množství přechodně přidělených bezplatných povolenek se odečte 
od množství povolenek, který by jinak příslušný členský stát vydražil podle čl. 10 odst. 2. 
V případě jakéhokoli omezení objemu dražených povolenek by tyto státy měly k dispozici 
menší množství povolenek, což by mohlo vést k nedostatečnému množství zbývajících 
dražebních práv.

Pozměňovací návrh 36
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Na členské státy uvedené v příloze IIb se 
nevztahují 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

Členským státům, které v roce 2005 dosáhly snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 20 % 
ve srovnání s referenčním rokem stanoveným v Kjótském protokolu, byla přidělena další 2 % 
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celkového množství povolenek k dražbě, aby jim tak byly nahrazeny náklady v souvislosti 
s obrovským snížením emisí v předchozích letech. V zájmu minimalizace dopadu změn 
harmonogramu dražeb by měly být členské státy uvedené v příloze IIb vyjmuty z účasti na 
jakémkoli mechanismu, který omezuje budoucí objem povolenek, jež se mají dražit.

Pozměňovací návrh 37
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Na členské státy uvedené v příloze IIa se 
nevztahují 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

V zájmu solidarity a růstu ve Společenství obdržely některé členské státy dalších 10 % 
celkového množství povolenek. Všechny tyto země očekávají vyšší náklady na provádění 
klimaticko-energetického balíčku. V zájmu minimalizace dopadu jakýchkoli změn 
harmonogramu dražeb by měly být členské státy uvedené v příloze IIa vyjmuty z účasti na 
jakémkoli mechanismu, který omezuje budoucí objem povolenek, jež se mají dražit.

Pozměňovací návrh 38
Konrad Szymański

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

1e. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„S ohledem na zajištění předvídatelnosti 
dražeb, zejména co se týče odhadovaného 
objemu povolenek, vyžadují v souladu 
s tímto odstavcem jakékoli úpravy, včetně 
snižování celkového objemu nebo části 
objemu povolenek, které mají být 
předmětem dražby, 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 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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, vyžadují v souladu 
s tímto odstavcem jakékoli úpravy, včetně 
snižování celkového objemu nebo části 
objemu povolenek, které mají být 
předmětem dražby, jednomyslný souhlas 
všech členských států.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 prováděným na 
úrovni členských států a týkajícím se výše 
uvedené úpravy na výnosy členských států 
z dražeb. Komise navrhne kompenzační 
opatření, která negativní dopad na příjmy 
členských států z těchto dražeb 
minimalizují.“

Or. en

Odůvodnění

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Pozměňovací návrh 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

1c. V čl. 10 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Na členské státy uvedené v příloze IIa se 
nevztahují 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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 se 
nevztahují 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
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Odůvodnění

Členským státům, které v roce 2005 dosáhly snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 20 % 
ve srovnání s referenčním rokem stanoveným v Kjótském protokolu, byla přidělena další 2 % 
celkového množství povolenek k dražbě. Další část povolenek k dražbě se poskytne na 
náhradu nákladů těchto členských států v souvislosti s obrovským snížením emisí 
v předchozích letech. V zájmu minimalizace dopadu jakýchkoli změn harmonogramu dražeb 
by měly být členské státy uvedené v příloze IIb vyjmuty z účasti na jakémkoli mechanismu, 
který omezuje budoucí objem povolenek k dražbě.

Pozměňovací návrh 43
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 29 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
V článku 29a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pokud cena povolenek po dobu delší 
než šest po sobě jdoucích měsíců 
nedosahuje či přesahuje trojnásobek 
jejich průměrné ceny na evropském trhu 
s uhlíkem za poslední dva roky, svolá 
Komise bezodkladně schůzi výboru 
zřízeného článkem 9 rozhodnutí č. 
280/2004/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Namísto úvahy o změně čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES je nutné v zájmu zajištění větší 
právní jistoty vložit jinou změnu do článku 29a. Článek 29a ve své stávající podobě umožňuje 
reagovat v případě nadměrného kolísání cen, avšak ve skutečnosti se toto opatření týká pouze 
situace, kdy je cena povolenek příliš vysoká. Pokud by byla přijata navrhovaná změna, 
umožnil by reakci, kdykoli by bylo zapotřebí regulační opatření, jediný právní nástroj.

Pozměňovací návrh 44
Konrad Szymański
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Návrh rozhodnutí
Článek 1 b (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 29 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
V čl. 29a odst. 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) opatření, které členským státům 
umožňuje, aby část povolenek určených 
k dražbě vydražily dříve nebo později, 
než bylo plánováno;“

Or. en

Odůvodnění

Namísto úvahy o změně čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES je nutné v zájmu zajištění větší 
právní jistoty vložit jinou změnu do článku 29a. Článek 29a ve své stávající podobě umožňuje 
reagovat v případě nadměrného kolísání cen, avšak ve skutečnosti se toto opatření týká pouze 
situace, kdy je cena povolenek příliš vysoká. Pokud by byla přijata navrhovaná změna, 
umožnil by reakci, kdykoli by bylo zapotřebí regulační opatření, jediný právní nástroj.

Pozměňovací návrh 45
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Článek 1 c (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 29 a – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
V čl. 29a odst. 2 se doplňuje písmeno, 
které zní:
„ba) opatření, které členským státům 
umožňuje, aby upustily od dražby části 
povolenek určených k dražbě;

Or. en
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Odůvodnění

Namísto úvahy o změně čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES je nutné v zájmu zajištění větší 
právní jistoty vložit jinou změnu do článku 29a. Článek 29a ve své stávající podobě umožňuje 
reagovat v případě nadměrného kolísání cen, avšak ve skutečnosti se toto opatření týká pouze 
situace, kdy je cena povolenek příliš vysoká. Pokud by byla přijata navrhovaná změna, 
umožnil by reakci, kdykoli by bylo zapotřebí regulační opatření, jediný právní nástroj.


