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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro 
systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení 
(EU) 2015/757
(COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0551),

– 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 (C9-0318/2021),

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

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Senátem Parlamentu České republiky 
v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že 
návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne středa 
8. prosince 20211,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... 20222,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku, Výboru pro místní rozvoj a Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0000/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 [Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku].
2 [Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku].
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Skleníkové plyny, které nejsou 
přímo uvolňovány do atmosféry, je třeba 
považovat za emise v rámci systému EU 
ETS a povolenky pro tyto emise by měly 
být vyřazeny, pokud nejsou tyto skleníkové 
plyny uloženy v úložišti v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES46 nebo pokud nejsou trvale 
chemicky vázány ve výrobku tak, aby při 
běžném použití neunikaly do atmosféry. 
Komise by měla být zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů, které stanoví podmínky, 
za nichž se má mít u skleníkových plynů za 
to, že jsou trvale chemicky vázány ve 
výrobku tak, aby při běžném použití 
neunikaly do atmosféry, včetně případného 
získání certifikátu o pohlcování uhlíku s 
ohledem na vývoj právní úpravy v oblasti 
udělování certifikátů o pohlcování uhlíku.

(13) Skleníkové plyny, které nejsou 
přímo uvolňovány do atmosféry, je třeba 
považovat za emise v rámci systému EU 
ETS a povolenky pro tyto emise by měly 
být vyřazeny, pokud nejsou tyto skleníkové 
plyny uloženy v úložišti v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES46 nebo pokud nejsou trvale 
chemicky vázány ve výrobku tak, aby při 
běžném použití neunikaly do atmosféry. 
Komise by měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci, které stanoví 
podmínky, za nichž se má mít u 
skleníkových plynů za to, že jsou trvale 
chemicky vázány ve výrobku tak, aby při 
běžném použití neunikaly do atmosféry, 
včetně případného získání certifikátu o 
pohlcování uhlíku s ohledem na vývoj 
právní úpravy v oblasti udělování 
certifikátů o pohlcování uhlíku.

__________________ __________________
46 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
geologickém ukládání oxidu uhličitého a o 
změně směrnice Rady 85/337/EHS, 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 
2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 
1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 
114).

46 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
geologickém ukládání oxidu uhličitého a o 
změně směrnice Rady 85/337/EHS, 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 
2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 
1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 
114).

Or. en

Odůvodnění

Pro Parlament je důležitou prioritou pracovat s akty v přenesené pravomoci, kdykoli je to 
možné, protože pro demokraticky zvolený orgán Evropanů je snazší zasahovat.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Veškeré emise skleníkových plynů 
zachycené a předané k využití 
prostřednictvím procesů CCU by měly být 
v ideálním případě započítány v místě 
jejich uvolnění do atmosféry. Pokud však 
v krátkodobém horizontu nebudou 
všechny emise skleníkových plynů v celém 
hospodářství, zejména emise ze spaloven 
odpadů, zahrnuty do mechanismů 
stanovování cen uhlíku, bude mít 
spoléhání se na výpočty v místě vypouštění 
do atmosféry za následek podhodnocení 
emisí. Proto by měl být na přechodnou 
dobu rozsah povinnosti vyřadit povolenky 
na emise skleníkových plynů, které se 
považují za zachycené a využité k 
chemickému vázání ve výrobku, úměrně 
snížen s ohledem na posouzení životního 
cyklu výrobku. Do 31. prosince 2029 by 
Komise měla předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž 
přezkoumá pokrok dosažený v oblasti 
pokrytí emisí skleníkových plynů v celém 
hospodářství mechanismy stanovování 
cen uhlíku. Pokud bude dosaženo 
dostatečného pokroku, zejména pokud jde 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů ze 
spaloven odpadů, měla by Komise 
případně předložit legislativní návrh na 
změnu této směrnice tak, aby povinnost 
vyřadit povolenky na emise skleníkových 
plynů, které se považují za zachycené a 
využité, vznikla až v okamžiku jejich 
vypuštění do ovzduší.

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, které jsou trvale chemicky 
vázány ve výrobku, zpravodaj navrhuje přechodnou kategorii pro částečné snížení pro CCU 
na základě celkového posouzení životního cyklu procesu a výrobku. V dalším kroku – do roku 
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2029 – by měl být systém započítávání emisí CCU revidován s cílem přesunout započítávání 
emisí do místa jejich vypouštění do atmosféry, a to za podmínky, že na všechny příslušné 
emise v rámci celého hospodářství se budou přiměřeně vztahovat ceny uhlíku, aby se předešlo 
mezerám a nedostatkům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Zařízení by měla obdržet 
povolenky na skleníkové plyny, které jsou 
trvale odstraněny z atmosféry v důsledku 
bioenergetiky se zachycováním a 
ukládáním uhlíku (BECCS), nebo na 
skleníkové plyny, které jsou zachyceny z 
atmosféry přímým zachycováním vzduchu 
a geologicky uloženy nebo využity tak, aby 
se trvale chemicky vázaly ve výrobku a při 
běžném používání se nedostaly do 
atmosféry. Zařízení by měla mít možnost 
tyto povolenky prodat nebo je použít ke 
snížení rozsahu svých zbývajících 
povinností k vyřazení povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, která je trvale chemicky 
vázána ve výrobku, zpravodaj navrhuje zavedení nové možnosti záporného započítávání pro 
BECCS a přímé zachycování přímo ze vzduchu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Z dlouhodobého hlediska by 
veškeré emise CO2 měly být zahrnuty do 
systému EU ETS. Zahrnutí spaloven 
komunálního odpadu by podpořilo 
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recyklaci, opětovné použití a opravy 
výrobků a zároveň by přispělo k 
dekarbonizaci celého hospodářství. Je 
však třeba pečlivě se připravit, aby 
nedocházelo k rozsáhlým přesunům 
odpadu ze spaloven komunálního odpadu 
na skládky v Unii, které vytvářejí emise 
metanu, a k vývozu do třetích zemí, což 
může mít nebezpečný dopad na životní 
prostředí. Zařazení spaloven 
komunálního odpadu do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES od 1. 
ledna 2028 by proto mělo předcházet 
posouzení dopadů, které by mělo být 
provedeno do 31. prosince 2025 a které by 
případně mělo být doplněno legislativním 
návrhem, aby se zabránilo jakémukoli 
rozsáhlým přesunům odpadu ze spaloven 
komunálního odpadu na skládky v Unii a 
vývozu do třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně vyzval všechna odvětví hospodářství, aby přispěla k cílům snižování 
emisí skleníkových plynů. Aby bylo dosaženo klimatické neutrality, měl by se na spalovny 
komunálního odpadu dlouhodobě vztahovat systém EU ETS. Rok 2024 by bylo příliš brzy 
vzhledem k riziku přesunu toků odpadů na skládky a vývozu odpadů do třetích zemí. Komise 
by proto měla zavést nezbytné právní předpisy, aby se zabránilo těmto negativním dopadům a 
aby se tyto dopady řešily dříve, než budou spalovny komunálního odpadu zahrnuty do systému 
EU ETS k 1. lednu 2028.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Mezinárodní námořní doprava je 
jediným druhem dopravy, který nebyl 
zahrnut do závazku Unie snížit emise 
skleníkových plynů, přestože Evropský 
parlament opakovaně vyzval všechna 
odvětví hospodářství, aby přispěla ke 
společnému úsilí o co nejrychlejší 
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dokončení přechodu na nulové čisté emise 
skleníkových plynů, a to nejpozději do 
roku 2050, v souladu se závazky Unie 
podle Pařížské dohody. CO2 zůstává 
dominantní příčinou dopadu námořní 
dopravy na klima, pokud se počítá na 
základě potenciálu globálního oteplování 
za 100 let, a představuje 98 % – nebo, 
pokud se zahrne černý uhlík, 91 % – 
celkových mezinárodních emisí 
skleníkových plynů v ekvivalentu CO2. 
Podle zprávy Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) nazvané „Čtvrtá studie 
IMO o skleníkových plynech“, která byla 
zveřejněna v roce 2020, však došlo k 87% 
nárůstu metanu (CH4) v letech 2012 až 
2018. Z tohoto důvodu a v souladu se 
změnami přijatými Evropským 
parlamentem dne 16. září 2020 k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 s 
cílem náležitě zohlednit globální systém 
shromažďování údajů o spotřebě topných 
olejů z lodí, by jak emise CO2, tak emise 
CH4 měly být zahrnuty do rozšíření 
systému EU ETS na činnosti v námořní 
dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s postojem EP k revizi nařízení o monitorování, vykazování a ověřování.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V Zelené dohodě pro Evropu 
Komise uvedla, že má v úmyslu přijmout 
další opatření k řešení emisí skleníkových 
plynů z odvětví námořní dopravy, a to 
prostřednictvím souboru opatření, která 
Unii umožní dosáhnout jejích cílů v oblasti 

(17) V Zelené dohodě pro Evropu 
Komise uvedla, že má v úmyslu přijmout 
další opatření k řešení emisí skleníkových 
plynů z odvětví námořní dopravy, a to 
prostřednictvím souboru opatření, která 
Unii umožní dosáhnout jejích cílů v oblasti 
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snižování emisí. V této souvislosti by 
směrnice 2003/87/ES měla být změněna 
tak, aby se systém EU ETS vztahoval i na 
odvětví námořní dopravy s cílem zajistit, 
že toto odvětví přispěje ke zvýšeným cílům 
Unie v oblasti klimatu i k cílům Pařížské 
dohody, která stanoví, že se rozvinuté 
země mají ujmout vedení tím, že budou 
plnit cíle v oblasti snižování emisí na 
úrovni celého hospodářství, zatímco 
rozvojové země nabádá k tomu, aby 
postupně usilovaly o dosažení cílů v oblasti 
snižování emisí nebo omezení emisí v 
rámci celého hospodářství49. Vzhledem k 
tomu, že emise z mezinárodní letecké 
dopravy mimo Evropu by měly být od 
ledna 2021 omezeny celosvětovými 
tržními opatřeními, aniž bylo přijato 
jakékoli opatření, které by stanovilo stropy 
nebo ceny emisí z námořní dopravy, je 
vhodné, aby se systém EU ETS vztahoval 
na část emisí z plaveb mezi přístavem 
spadajícím do jurisdikce členského státu a 
přístavem spadajícím do jurisdikce třetí 
země, přičemž pokud jde o zbylou část 
emisí, mohla by o vhodných opatřeních 
rozhodnout třetí země. Rozšíření systému 
EU ETS na odvětví námořní dopravy by 
tedy mělo zahrnovat polovinu emisí z lodí 
připlouvajících do přístavu spadajícího do 
jurisdikce členského státu z přístavu mimo 
jurisdikci členského státu, polovinu emisí z 
lodí plavících se z přístavu spadajícího do 
jurisdikce členského státu do přístavu 
mimo jurisdikci členského státu, emise z 
lodí připlouvajících do přístavu spadajícího 
do jurisdikce členského státu z přístavu 
spadajícího do jurisdikce členského státu a 
emise v kotvišti v přístavu spadajícím do 
jurisdikce členského státu. Tento přístup 
byl shledán jako praktický způsob, jak 
vyřešit otázku společných, i když 
rozdílných odpovědností a možností, což 
představuje v kontextu Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu dlouhodobý problém. Pokrytí části 
emisí z lodí plavících se mezi státy Unie a 
třetími zeměmi zajišťuje účinnost systému 
EU ETS, zejména zvýšením dopadu 

snižování emisí. V této souvislosti by 
směrnice 2003/87/ES měla být změněna 
tak, aby se systém EU ETS vztahoval i na 
odvětví námořní dopravy s cílem zajistit, 
že toto odvětví přispěje ke zvýšeným cílům 
Unie v oblasti klimatu i k cílům Pařížské 
dohody, která stanoví, že se rozvinuté 
země mají ujmout vedení tím, že budou 
plnit cíle v oblasti snižování emisí na 
úrovni celého hospodářství, zatímco 
rozvojové země nabádá k tomu, aby 
postupně usilovaly o dosažení cílů v oblasti 
snižování emisí nebo omezení emisí v 
rámci celého hospodářství49. Vzhledem k 
tomu, že emise z mezinárodní letecké 
dopravy mimo Evropu by měly být od 
ledna 2021 omezeny celosvětovými 
tržními opatřeními, aniž bylo přijato 
jakékoli opatření, které by stanovilo stropy 
nebo ceny emisí z námořní dopravy, je 
vhodné, aby se systém EU ETS vztahoval 
na část emisí z plaveb mezi přístavem 
spadajícím do jurisdikce členského státu a 
přístavem spadajícím do jurisdikce třetí 
země, přičemž pokud jde o zbylou část 
emisí, mohla by o vhodných opatřeních 
rozhodnout třetí země. Rozšíření systému 
EU ETS na odvětví námořní dopravy by 
tedy mělo zahrnovat polovinu emisí z lodí 
připlouvajících do přístavu spadajícího do 
jurisdikce členského státu z přístavu mimo 
jurisdikci členského státu, polovinu emisí z 
lodí plavících se z přístavu spadajícího do 
jurisdikce členského státu do přístavu 
mimo jurisdikci členského státu, emise z 
lodí připlouvajících do přístavu spadajícího 
do jurisdikce členského státu z přístavu 
spadajícího do jurisdikce členského státu a 
emise v kotvišti v přístavu spadajícím do 
jurisdikce členského státu. Tento přístup 
byl shledán jako praktický způsob, jak 
vyřešit otázku společných, i když 
rozdílných odpovědností a možností, což 
představuje v kontextu Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu dlouhodobý problém. Pokrytí části 
emisí z lodí plavících se mezi státy Unie a 
třetími zeměmi zajišťuje účinnost systému 
EU ETS, zejména zvýšením dopadu 
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opatření na životní prostředí ve srovnání se 
zeměpisným rozsahem omezeným na 
plavbu v rámci EU, a zároveň omezuje 
riziko vyhýbání se zastávkám v přístavu a 
riziko přemístění překládky mimo Unii. 
Pro zajištění hladkého začlenění tohoto 
odvětví do systému EU ETS by měly 
rejdařské společnosti postupně navyšovat 
vyřazování povolenek s ohledem na 
ověřené emise vykázané za období 2023–
2025. Pokud bude v tomto období 
vyřazeno méně povolenek, než jaké bylo 
množství ověřených emisí z námořní 
dopravy, je v zájmu ochrany ekologické 
vyváženosti systému nutné, aby byl každý 
rok neprodleně po zjištění rozdílu mezi 
ověřenými emisemi a vyřazenými 
povolenkami zrušen příslušný počet 
povolenek. Od roku 2026 by rejdařské 
společnosti měly odevzdávat počet 
povolenek odpovídající všem jejich 
ověřeným emisím vykázaným v 
předchozím roce.

opatření na životní prostředí ve srovnání se 
zeměpisným rozsahem omezeným na 
plavbu v rámci EU, a zároveň omezuje 
riziko vyhýbání se zastávkám v přístavu a 
riziko přemístění překládky mimo Unii. 
Pro zajištění hladkého začlenění tohoto 
odvětví do systému EU ETS by měly 
rejdařské společnosti postupně navyšovat 
vyřazování povolenek s ohledem na 
ověřené emise vykázané za období 2023–
2024. Pokud bude v tomto období 
vyřazeno méně povolenek, než jaké bylo 
množství ověřených emisí z námořní 
dopravy, je v zájmu ochrany ekologické 
vyváženosti systému nutné, aby byl každý 
rok neprodleně po zjištění rozdílu mezi 
ověřenými emisemi a vyřazenými 
povolenkami zrušen příslušný počet 
povolenek. Od roku 2025 by rejdařské 
společnosti měly odevzdávat počet 
povolenek odpovídající všem jejich 
ověřeným emisím vykázaným v 
předchozím roce. Některé severní lodní 
cesty jsou při zimní plavbě použitelné 
pouze pro lodě ledové třídy, což může 
způsobit další emise v důsledku vyšší 
spotřeby paliva. Pro řešení této situace by 
měl být zaveden postupnější požadavek na 
zapojování lodí ledové třídy, a to v 
kombinaci se zvláštní podporou inovací a 
dekarbonizace lodí ledové třídy 
prostřednictvím Fondu pro oceány. 

__________________ __________________
49 Pařížská dohoda, čl. 4 odst. 4. 49 Pařížská dohoda, čl. 4 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Komise, Rada a Evropský 
parlament by měly spolupracovat se 
třetími zeměmi s cílem usnadnit přijetí 
ustanovení směrnice 2003/87/ES, pokud 
jde o činnosti v námořní dopravě, a posílit 
mezinárodní spolupráci v této oblasti. 
Mezinárodní spolupráce by měla být 
posílena prostřednictvím dvoustranných 
dohod o tržních opatřeních ke snížení 
emisí skleníkových plynů z námořní 
dopravy, aby se pokryl podíl emisí, které 
nejsou zahrnuty do systému EU ETS, a 
aby se tato opatření vztahovala na 100 % 
emisí z lodí, které plují mezi přístavy Unie 
a třetích zemí. Komise, Rada a Evropský 
parlament by zároveň měly usilovat o 
posílení globálních opatření 
prostřednictvím IMO.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ustanovení směrnice 2003/87/ES, 
pokud jde o činnosti v oblasti námořní 
dopravy, by měla být průběžně 
přezkoumávána s ohledem na budoucí 
mezinárodní vývoj a úsilí vynaložené na 
dosažení cílů Pařížské dohody, včetně 
druhého globálního hodnocení v roce 2028, 
a s ohledem na následná globální 
hodnocení probíhající každých pět let, 
jejichž cílem je informovat o následných 
vnitrostátně stanovených příspěvcích. 
Komise by měla zejména kdykoli před 

(18) Ustanovení směrnice 2003/87/ES, 
pokud jde o činnosti v oblasti námořní 
dopravy, by měla být průběžně 
přezkoumávána s ohledem na budoucí 
mezinárodní vývoj a úsilí vynaložené na 
dosažení cílů Pařížské dohody, včetně 
druhého globálního hodnocení v roce 2028, 
a s ohledem na následná globální 
hodnocení probíhající každých pět let, 
jejichž cílem je informovat o následných 
vnitrostátně stanovených příspěvcích. 
Komise by měla zejména kdykoli před 
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druhým globálním hodnocením v roce 
2028 – tedy nejpozději do 30. září 2028 – 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o pokroku v jednáních s 
Mezinárodní námořní organizací o 
celosvětovém tržním opatření. Komise by 
ve své zprávě měla analyzovat nástroje 
Mezinárodní námořní organizace a 
případně posoudit, jak tyto nástroje provést 
v právu Unie prostřednictvím revize 
směrnice 2003/87/ES. Součástí zprávy 
Komise by měly případně být i příslušné 
návrhy.

druhým globálním hodnocením v roce 
2028 – tedy nejpozději do 30. září 2028 – 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o pokroku v jednáních s 
Mezinárodní námořní organizací o 
celosvětovém tržním opatření. Komise by 
ve své zprávě měla analyzovat nástroje 
Mezinárodní námořní organizace a 
případně posoudit, jak tyto nástroje provést 
v právu Unie prostřednictvím revize 
směrnice 2003/87/ES. V případě, že bude 
na úrovni IMO přijato globální tržní 
opatření vedoucí ke snížení emisí 
skleníkových plynů, které bude v souladu 
s Pařížskou dohodou a přinejmenším 
srovnatelné s opatřeními Unie, měla by 
Komise zvážit přiměřené omezení oblasti 
působnosti opatření Unie, aby se 
zabránilo vzniku dvojí zátěže. Pokud by 
však na úrovni IMO nedošlo k 
dostatečnému pokroku nebo pokud byla 
na úrovni IMO přijata globální opatření, 
která nejsou v souladu s Pařížskou 
dohodou a nejsou přinejmenším 
srovnatelná s opatřeními vyplývajícími z 
opatření Unie, Komise by měla mít 
možnost rozšířit opatření Unie tak, aby se 
vztahovala na 100 % emisí z lodí, které 
vyplouvají z přístavu v jurisdikci 
členského státu a jež připlouvají do 
přístavu mimo jurisdikci členského státu, 
a na 100 % emisí z lodí, které vyplouvají z 
přístavu mimo jurisdikci členského státu a 
připlouvají do přístavu v jurisdikci 
členského státu, a to prostřednictvím 
změny směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Osobou nebo organizací (20) Osobou nebo organizací 
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odpovědnou za dodržování systému EU 
ETS by měla být rejdařská společnost 
definovaná jako majitel lodi nebo jakákoli 
jiná organizace nebo osoba, jako je správce 
nebo nájemce v nájmu typu „bareboat 
charterer“, která od vlastníka lodi převzala 
odpovědnost za provoz lodi a která se při 
převzetí této odpovědnosti dohodla na 
převzetí všech povinností a odpovědností 
uložených Mezinárodním předpisem pro 
řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění 
znečištění. Tato definice vychází z definice 
„společnosti“ uvedené v čl. 3 písm. d) 
nařízení (EU) 2015/757 a je v souladu s 
globálním systémem shromažďování 
údajů, který v roce 2016 zavedla 
Mezinárodní námořní organizace. V 
souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
by rejdařská společnost mohla 
prostřednictvím smluvního ujednání uložit 
subjektu, který je přímo odpovědný za 
rozhodnutí týkající se emisí CO2 dané lodi, 
povinnost nést náklady na dodržování této 
směrnice. Takovým subjektem by byl 
obvykle subjekt, který odpovídá za výběr 
paliva, trasy a rychlosti lodi.

odpovědnou za dodržování systému EU 
ETS by měla být rejdařská společnost 
definovaná jako majitel lodi nebo jakákoli 
jiná organizace nebo osoba, jako je správce 
nebo nájemce v nájmu typu „bareboat 
charterer“, která od vlastníka lodi převzala 
odpovědnost za provoz lodi a která se při 
převzetí této odpovědnosti dohodla na 
převzetí všech povinností a odpovědností 
uložených Mezinárodním předpisem pro 
řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění 
znečištění. Tato definice vychází z definice 
„společnosti“ uvedené v čl. 3 písm. d) 
nařízení (EU) 2015/757 a je v souladu s 
globálním systémem shromažďování 
údajů, který v roce 2016 zavedla 
Mezinárodní námořní organizace. Lodní 
společnost však není vždy odpovědná za 
nákup paliva nebo za přijímání 
provozních rozhodnutí, která ovlivňují 
emise CO2 z lodi. Tyto povinnosti může 
převzít jiný subjekt než přepravní 
společnost na základě smluvního 
ujednání. V takovém případě by v zájmu 
zajištění plného dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“ a podpory zavádění 
opatření na zvýšení účinnosti a čistších 
paliv měla být do těchto ujednání 
zahrnuta závazná doložka o přenesení 
nákladů tak, aby subjekt, který je v 
konečném důsledku odpovědný za 
rozhodnutí týkající se emisí CO2 dané lodi, 
nesl odpovědnost za úhradu nákladů lodní 
společnosti na dodržování této směrnice. 
Tímto subjektem je obvykle subjekt, který 
je odpovědný za výběr a nákup paliva 
používaného lodí nebo za provoz lodi, 
například pokud jde o výběr nákladu, 
který loď přepravuje, nebo trasy a 
rychlosti lodi. 

Or. en

Odůvodnění

V souladu s postojem Evropského parlamentu k revizi nařízení o monitorování, vykazování a 
ověřování by měl být konečnou osobou odpovědnou za úhradu ceny v rámci systému EU ETS 
komerční provozovatel. Vzhledem k tomu, že pro příslušné orgány by mohlo být obtížné 
vypátrat komerční provozovatele, zejména v případě takových společností se sídlem mimo 
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EU, protože neexistuje mezinárodní registr komerčních provozovatelů v námořní dopravě, 
zajišťuje navrhovaný přístup konečnou odpovědnost komerčního provozovatele tím, že stanoví 
smluvní požadavek na přenesení nákladů mezi majitelem lodi a komerčním provozovatelem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Úspěšný přechod na lodní dopravu 
s nulovými emisemi vyžaduje integrovaný 
přístup a odpovídající příznivé prostředí 
pro stimulaci inovací, a to jak na lodích, 
tak v přístavech. Toto příznivé prostředí 
zahrnuje veřejné a soukromé investice do 
výzkumu a inovací, technologická a 
provozní opatření ke zlepšení energetické 
účinnosti lodí a přístavů a zavádění 
udržitelných alternativních paliv, jako je 
vodík a čpavek, která se vyrábějí z 
obnovitelných zdrojů energie, a to i 
prostřednictvím rozdílových smluv o 
uhlíku, jejichž cílem je překlenout cenový 
rozdíl mezi nízkouhlíkovými a 
bezuhlíkovými palivy a konvenčními 
palivy, a technologií pohonu s nulovými 
emisemi, včetně nezbytné infrastruktury 
pro doplňování paliva a dobíjení v 
přístavech. Z příjmů z dražeb povolenek 
na činnosti v námořní dopravě v rámci 
systému EU ETS by být zřízen Fond pro 
oceány s cílem zlepšit energetickou 
účinnost lodí a podpořit investice 
zaměřené na usnadnění dekarbonizace 
námořní dopravy, a to i pokud jde o 
pobřežní plavbu a přístavy. Kromě toho by 
příjmy z pokut uložených podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
xxxx/xxxx [FuelEU Maritime] měly být 
přiděleny Fondu pro oceány jakožto vnější 
účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 
odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/10461a. Komise 
zajistit, aby byla věnována náležitá 
pozornost podpoře inovačních projektů 
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zaměřených na urychlení vývoje a 
zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových 
paliv v odvětví námořní dopravy podle čl. 
21 odst. 1 nařízení (EU) xxxx/xxxx 
[FuelEU Maritime]. Některé severní lodní 
cesty jsou při zimní plavbě použitelné 
pouze pro lodě ledové třídy. Tyto lodě 
mohou produkovat větší množství emisí ve 
srovnání s podobnými loděmi pro plavbu 
na otevřeném moři, a to z důvodu vyšší 
spotřeby paliva při plavbě ledem a vyšší 
relativní hmotnosti jejich trupu. Aby se 
zohlednily specifické okolnosti lodí ledové 
třídy a zabránilo se podhodnocení 
skutečných emisí, měla by být 
prostřednictvím Fondu pro oceány 
poskytnuta podpora na inovace a 
dekarbonizaci, pokud jde o lodě ledové 
třídy.
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, 
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, 
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, 
(EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí 
č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pro dosažení vyšších cílů v oblasti 
klimatu bude potřeba značné množství 
veřejných zdrojů, které budou muset být na 
klimatickou transformaci vyčleněny v 

(28) Pro dosažení vyšších cílů v oblasti 
klimatu bude potřeba značné množství 
veřejných zdrojů, které budou muset být na 
klimatickou transformaci vyčleněny v 
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rámci EU i v rámci národních rozpočtů. S 
cílem doplnit a posílit značné množství 
financí, které bude potřeba v souvislosti s 
klimatem z rozpočtu EU vyčlenit, by 
všechny výnosy z dražeb, které nejsou 
přiděleny do rozpočtu Unie, měly být 
použity pro účely související s klimatem. 
To zahrnuje i využití finanční podpory k 
řešení sociálních aspektů v domácnostech s 
nižšími a středními příjmy snížením daní s 
nepříznivým účinkem. V zájmu řešení 
distribučních a sociálních dopadů 
transformace v členských státech s 
nízkými příjmy by dále mělo být 
prostřednictvím Modernizačního fondu 
uvedeného v článku 10d směrnice 
2003/87/ES použito dodatečné množství 
povolenek ve výši 2,5 % množství v rámci 
celé Unie, a to od roku [rok vstupu 
směrnice v platnost] do roku 2030 na 
financování transformace energetiky 
členských států s hrubým domácím 
produktem (HDP) na obyvatele, který je v 
období 2016–2018 nižší než 65 % 
průměru Unie.

rámci EU i v rámci národních rozpočtů. S 
cílem doplnit a posílit značné množství 
financí, které bude potřeba v souvislosti s 
klimatem z rozpočtu EU vyčlenit, by 
všechny výnosy z dražeb, které nejsou 
přiděleny do rozpočtu Unie, měly být 
použity pro účely související s klimatem. 
To zahrnuje i využití finanční podpory k 
řešení sociálních aspektů v domácnostech s 
nižšími a středními příjmy snížením daní s 
nepříznivým účinkem. V zájmu řešení 
distribučních a sociálních dopadů 
transformace v nejvíce postižených 
oblastech by dále mělo být prostřednictvím 
Modernizačního fondu uvedeného v článku 
10d směrnice 2003/87/ES použito 
dodatečné množství povolenek ve výši 
1,25 % množství v rámci celé Unie, a to od 
roku [rok vstupu směrnice v platnost] do 
roku 2030 na financování transformace 
energetiky regionů NUTS 3 nebo jejich 
částí určených v plánech spravedlivé 
územní transformace vypracovaných v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/10561a.

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci (Úř. věst. L 
231, 30.6.2021, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Od roku 2013 jsou výrobci 
elektřiny povinni nakoupit všechny 
povolenky, které potřebují k výrobě 
elektřiny. Některé členské státy si však 
ponechaly možnost nadále poskytovat 
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přechodné bezplatné povolenky v 
souvislosti s modernizací odvětví 
energetiky v období 2013-2020 a 2021-
2030. V období 2021-2030 by tuto možnost 
měly i nadále pouze tři členské státy. Ve 
své zvláštní zprávě 18/2020 nazvané 
„Evropský systém obchodování s emisemi: 
bezplatné přidělování povolenek bylo 
třeba lépe zacílit“ Evropský účetní dvůr 
zjistil, že přechodné bezplatné přidělování 
povolenek nepřispělo ke snížení intenzity 
uhlíku v odvětví energetiky v zemích, které 
mají nárok na bezplatné přidělování 
povolenek v období 2013-2020. Vzhledem 
k potřebě rychlé dekarbonizace, zejména v 
odvětví energetiky, a omezené účinnosti 
tohoto přechodného přidělování 
bezplatných povolenek se možnost 
přechodného přidělování bezplatných 
povolenek v souvislosti s modernizací 
odvětví energetiky již nezdá být vhodná. 
Proto by tato možnost měla být ukončena 
a všechny povolenky vyplývající z 
uplatnění této možnosti, které nebyly 
přiděleny provozovatelům v dotčených 
členských státech do 31. prosince 2023, by 
měly být přidány k celkovému množství 
povolenek, které dotčený členský stát 
obdrží pro dražbu, nebo by měly být 
použity na podporu investic v rámci 
Modernizačního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Měly by být poskytnuty další 
pobídky ke snižování emisí skleníkových 
plynů pomocí nákladově efektivních 
technik. Za tímto účelem by mělo být 
přidělování bezplatných emisních 
povolenek stacionárním zařízením od roku 

(29) Měly by být poskytnuty další 
pobídky ke snižování emisí skleníkových 
plynů pomocí nákladově efektivních 
technik. Za tímto účelem by měl být 
zaveden systém bonus-malus pro 
stanovení podílu bezplatných povolenek. 
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2026 podmíněno investicemi do technik ke 
zvyšování energetické účinnosti a 
snižování emisí. Pokud by se tato opatření 
zaměřila na větší spotřebitele energie, 
vedlo by to k podstatnému snížení zátěže 
pro podniky s nižší spotřebou energie, 
které mohou být ve vlastnictví malých a 
středních podniků nebo mikropodniků 
[Odkaz bude potvrzen revidovanou 
směrnicí o energetické účinnosti]. 
Příslušné akty v přenesené pravomoci by 
měly být upraveny odpovídajícím 
způsobem.

Pro zařízení, jejichž emise skleníkových 
plynů jsou vyšší než příslušné referenční 
hodnoty, by se výše přidělených 
bezplatných emisních povolenek od roku 
2026 měla lišit v závislosti na provádění 
řádně stanoveného plánu klimatické 
neutrality. Naopak zařízení, jejichž emise 
skleníkových plynů jsou nižší než 
příslušné referenční hodnoty, by měla 
obdržet pobídku v podobě dodatečného 
přidělení bezplatných povolenek.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích zavedený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) […/..]51 je alternativou k 
přidělování bezplatných povolenek s cílem 
řešit riziko úniku uhlíku. Pokud se na 
odvětví a pododvětví toto opatření 
vztahuje, neměly by jim být přiděleny 
bezplatné povolenky. Je však nutné 
přechodné a postupné rušení bezplatných 
povolenek, aby se výrobci, dovozci a 
obchodníci mohli přizpůsobit novému 
režimu. Množství přidělovaných 
bezplatných povolenek by mělo být 
sníženo tak, že se při postupném zavádění 
opatření uhlíkového vyrovnání na 
hranicích použije na přidělování 
bezplatných povolenek pro odvětví, kde se 
tento mechanismus opatření uplatňuje, 
určitý faktor. Toto procento (faktor 
CBAM) by mělo během přechodného 
období mezi rokem, kdy nabude platnost 
[nařízení o mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích], a rokem 2025 mít 

(30) Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích zavedený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) […/..]51 je alternativou k 
přidělování bezplatných povolenek s cílem 
řešit riziko úniku uhlíku. Pokud se na 
odvětví a pododvětví toto opatření 
vztahuje, neměly by jim být přiděleny 
bezplatné povolenky. Je však nutné 
přechodné a postupné rušení bezplatných 
povolenek spolu s mechanismem rezerv a 
přezkumu, aby se výrobci, dovozci a 
obchodníci mohli přizpůsobit novému 
režimu a aby bylo posouzeno účinné 
provádění mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích. Množství 
přidělovaných bezplatných povolenek by 
mělo být sníženo tak, že se při postupném 
zavádění opatření uhlíkového vyrovnání na 
hranicích použije na přidělování 
bezplatných povolenek pro odvětví, kde se 
tento mechanismus opatření uplatňuje, 
určitý faktor. Toto procento (faktor 
CBAM) by mělo během přechodného 
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hodnotu 100 %, v roce 2026 by to mělo být 
90 % a každý rok by se toto procento mělo 
snižovat o 10 procentních bodů tak, aby 
deset let poté činilo 0 %, čímž by se zrušilo 
přidělování bezplatných povolenek úplně. 
Příslušné akty v přenesené pravomoci 
týkající se přidělování bezplatných 
povolenek by měly být odpovídajícím 
způsobem upraveny pro odvětví a 
pododvětví, kde se mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
uplatňuje. Bezplatné povolenky, které již 
nebudou na základě tohoto výpočtu 
přidělovány v odvětvích, kde se uplatňuje 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích (poptávka v rámci mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích), musí 
být vydraženy a výnosy připadnou 
Inovačnímu fondu, aby se podpořily 
inovace v oblasti nízkouhlíkových 
technologií, zachycování a využívání 
uhlíku (CCU), zachycování a 
geologického ukládání CO2 (CCS), 
energie z obnovitelných zdrojů a 
skladování energie, a to způsobem, který 
přispívá ke zmírnění změny klimatu. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
projektům v odvětvích, kde se uplatňuje 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích. Aby byl dodržen podíl 
bezplatných povolenek, které mohou být 
přiděleny v odvětvích, kde se neuplatňuje 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, je třeba konečné množství, které 
má být odečteno od bezplatných povolenek 
a které má být vydraženo, vypočítat jako 
podíl poptávky v rámci mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích a 
potřeby všech odvětví, kterým jsou 
bezplatné povolenky přidělovány.

období mezi rokem, kdy nabude platnost 
[nařízení o mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích], a rokem 2025 mít 
hodnotu 100 %, v roce 2026 by to mělo být 
90 % a každý rok by se toto procento mělo 
snižovat o 10 procentních bodů tak, aby 
deset let poté činilo 0 %, čímž by se zrušilo 
přidělování bezplatných povolenek úplně. 
Příslušné akty v přenesené pravomoci 
týkající se přidělování bezplatných 
povolenek by měly být odpovídajícím 
způsobem upraveny pro odvětví a 
pododvětví, kde se mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
uplatňuje. Toto postupné rušení 
bezplatného přidělování povolenek by 
mělo být přezkoumáno s ohledem na vstup 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích v platnost a jeho účinné 
provádění. Aby byl dodržen podíl 
bezplatných povolenek, které mohou být 
přiděleny v odvětvích, kde se neuplatňuje 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, je třeba konečné množství, které 
má být odečteno od bezplatných povolenek 
a které má být vydraženo, vypočítat jako 
podíl poptávky v rámci mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích a 
potřeby všech odvětví, kterým jsou 
bezplatné povolenky přidělovány.

__________________ __________________
51 [vložte úplný odkaz na Úřední věstník] 51 [vložte úplný odkaz na Úřední věstník]

Or. en



PE703.068v02-00 22/113 PR\1247697CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Měla by být zřízena dočasná 
rezerva na ochranu před únikem uhlíku 
spojená s mechanismem každoročního 
přezkumu, který by vyhodnotil vstup 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích v platnost a jeho účinné 
provádění. Bezplatné povolenky, které již 
nejsou poskytovány odvětvím v rámci 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, by měly být na základě výpočtu 
postupného rušený bezplatných povolenek 
každoročně převedeny do dočasné rezervy. 
Do 28. února následujícího roku by 
Komise měla vyhodnotit vstup 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích v platnost a jeho účinnost v 
předchozím roce, konkrétně zda vedl k 
odpovídající úrovni ochrany před únikem 
uhlíku, a podat o tom zprávu. V případě 
kladného posouzení by měly být povolenky 
z rezervy z předchozího roku automaticky 
draženy a výnosy by měly plynout do 
Inovačního fondu. Pokud je hodnocení 
negativní, měly by být povolenky z rezervy 
z předchozího roku automaticky uvolněny 
zpět průmyslu, aby se vyplnila mezera v 
ochraně před únikem uhlíku. To by mělo 
omezit případné mezery, které by mohly 
vzniknout v ochraně před únikem uhlíku, 
a zároveň zabránit dvojí ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) V zájmu zajištění spravedlnosti by 
Komise měla navázat spolupráci s 
nejméně rozvinutými zeměmi a usilovat o 
uzavření dohod s cílem aktivně podpořit 
rychlou dekarbonizaci jejich 
zpracovatelského průmyslu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, aby jim usnadnila dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2050 a 
zároveň snížila povinnost k vyřazení 
povolenek v rámci mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích pro 
zařízení v nejméně rozvinutých zemích. 
Za tímto účelem by Komise měla využít 20 
% příjmů z prodeje osvědčení v rámci 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, a to i prostřednictvím posílení 
výdajů na oblast klimatu v rámci nástroje 
předvstupní pomoci III z rozpočtu Unie a 
příslušných zeměpisných a tematických 
programů Nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu lepšího zohlednění 
technologického pokroku a přizpůsobení 
odpovídajících referenčních hodnot 
příslušnému období přidělování při 
současném zajištění pobídek ke snižování 
emisí a při řádném odměňování inovací by 
maximální úprava referenčních hodnot 
měla představovat zvýšení z 1,6 % na 
2,5 % ročně. Pro období 2026–2030 by 
proto měly být referenční hodnoty 
upraveny v rozmezí 4–50 % v porovnání s 

(31) V zájmu lepšího zohlednění 
technologického pokroku a přizpůsobení 
odpovídajících referenčních hodnot 
příslušnému období přidělování při 
současném zajištění pobídek ke snižování 
emisí a při řádném odměňování inovací by 
maximální úprava referenčních hodnot 
měla představovat zvýšení z 1,6 % na 
2,5 % ročně. Pro období 2026–2030 by 
proto měly být referenční hodnoty 
upraveny v rozmezí 4–50 % v porovnání s 
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hodnotou uplatňovanou v období 2013–
2020.

hodnotou uplatňovanou v období 2013–
2020. Upravené referenční hodnoty by 
měly být zveřejněny, jakmile budou k 
dispozici potřebné informace, aby tyto 
upravené referenční hodnoty byly 
použitelné od roku 2026.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Oblast působnosti Inovačního 
fondu uvedeného v čl. 10a odst. 8 směrnice 
2003/87/ES by měla být rozšířena na 
podporu inovací v oblasti nízkouhlíkových 
technologií a procesů, které se týkají 
spotřeby paliv v odvětvích budov a silniční 
dopravy. Kromě toho by měl Inovační fond 
sloužit k podpoře investic do 
dekarbonizace odvětví námořní dopravy, 
včetně investic do udržitelných 
alternativních paliv, jako je vodík a 
čpavek, která jsou vyráběna z 
obnovitelných zdrojů, a dále do technologií 
pohonu s nulovými emisemi, jako jsou 
větrné technologie. Vzhledem k tomu, že 
výnosy plynoucí ze sankcí stanovených v 
nařízení xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]52 
jsou přiděleny Inovačnímu fondu jako 
vnější účelově vázané příjmy v souladu s 
čl. 21 odst. 5 finančního nařízení, měla by 
Komise zajistit, aby byla věnována 
náležitá pozornost podpoře inovačních 
projektů zaměřených na urychlení vývoje 
a zavádění obnovitelných a 
nízkouhlíkových paliv v odvětví námořní 
dopravy podle čl. 21 odst. 1 nařízení 
xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Aby bylo 
zajištěno, že v rámci této rozšířené 
působnosti bude k dispozici dostatečné 
množství finančních prostředků na inovace, 
měl by být Inovační fond doplněn o 50 

(33) Oblast působnosti Inovačního 
fondu uvedeného v čl. 10a odst. 8 směrnice 
2003/87/ES by měla být rozšířena na 
podporu inovací v oblasti nízkouhlíkových 
technologií a procesů, které se týkají 
spotřeby paliv v odvětvích budov a silniční 
dopravy, včetně druhů hromadné dopravy. 
Kromě toho by měl Inovační fond sloužit k 
podpoře investic do dekarbonizace odvětví 
letecké dopravy a investic do udržitelných 
alternativních paliv, jako je vodík a 
čpavek, která jsou vyráběna z 
obnovitelných zdrojů, a dále do technologií 
pohonu s nulovými emisemi, jako jsou 
větrné technologie. Inovační fond by 
neměl podporovat činnosti související s 
jadernou energií. Inovační fond by mělo 
být možné využít také na podporu 
průlomových inovativních technologií v 
odvětví zemědělství. Aby bylo zajištěno, že 
v rámci této rozšířené působnosti bude k 
dispozici dostatečné množství finančních 
prostředků na inovace, měl by být Inovační 
fond doplněn o 50 milionů povolenek, 
které by pocházely částečně z povolenek, 
které by jinak mohly být vydraženy, a 
částečně z povolenek, které by jinak mohly 
být přiděleny bezplatně, a to v souladu se 
stávajícím podílem finančních prostředků 
poskytovaných z jednotlivých zdrojů do 
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milionů povolenek, které by pocházely 
částečně z povolenek, které by jinak mohly 
být vydraženy, a částečně z povolenek, 
které by jinak mohly být přiděleny 
bezplatně, a to v souladu se stávajícím 
podílem finančních prostředků 
poskytovaných z jednotlivých zdrojů do 
Inovačního fondu.

Inovačního fondu.

__________________ __________________
52 [doplňte odkaz na nařízení FuelEU 
Maritime].

52 [doplňte odkaz na nařízení FuelEU 
Maritime].

Or. en

Odůvodnění

Několik rozšíření systému ETS na stacionární zařízení a nový systém ETS2 vyžadují, aby byl 
dotčeným účastníkům umožněn přístup k Inovačnímu fondu. Jaderná energie by neměla být 
podporována, protože se nejedná o obnovitelnou energii. Vzhledem k tomu, že je zřízen Fond 
pro oceány, jsou povolenky na základě nařízení FuelEU Maritime, u nichž je navrhováno 
přidání do Inovačního fondu, namísto toho přesměrovány do Fondu pro oceány a zde 
vymazány.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Významná část Inovačního fondu 
by měla podporovat inovace v odvětví 
letectví, zejména projekty související s 
vývojem a zaváděním nových technologií 
a konstrukcí zaměřených na snižování 
emisí skleníkových plynů v odvětví 
letectví, zejména v oblastech udržitelných 
leteckých paliv a provozních a leteckých 
inovací a inovací draků a motorů, včetně 
projektů, které řeší celkový dopad letectví 
na klima.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Aby se zajistily rovné podmínky a 
odstranily zbývající mezery mezi 
stávajícím systémem EU ETS a novým 
systémem obchodování s emisemi, měl by 
se nový systém obchodování s emisemi 
vztahovat i na další paliva propouštěná ke 
spotřebě, jako jsou paliva používaná pro 
procesní vytápění v menších zařízeních, a 
zároveň by se mělo zamezit dvojímu 
započítávání nebo se toto dvojí 
započítávání mělo řešit. Takový přístup by 
navíc regulovaným subjektům zjednodušil 
provádění, monitorování, vykazování a 
ověřování nového systému obchodování s 
emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) V zájmu vytvoření nezbytného 
prováděcího rámce a poskytnutí 
přiměřeného časového rámce pro dosažení 
cíle pro rok 2030 by obchodování s 
emisemi v těchto dvou nových odvětvích 
mělo být zahájeno v roce 2025. Během 

(44) V zájmu vytvoření nezbytného 
prováděcího rámce a poskytnutí 
přiměřeného časového rámce pro dosažení 
cíle pro rok 2030 by obchodování s 
emisemi v těchto nových odvětvích mělo 
být zahájeno v roce 2025. Během prvního 
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prvního roku by měly regulované subjekty 
mít povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů a vykazovat své emise 
za roky 2024 a 2025. Vydávání povolenek 
a povinnosti týkající se dodržování 
předpisů pro tyto subjekty by se měly začít 
uplatňovat od roku 2026. Tato časová 
posloupnost umožní zahájit řádné a účinné 
obchodování s emisemi v uvedených 
odvětvích. Rovněž by tak mohly být k 
dispozici finanční prostředky z EU a 
opatření jednotlivých členských států pro 
zajištění sociálně spravedlivého zavedení 
obchodování s emisemi v EU v těchto 
dvou odvětvích, které by zmírnilo dopad 
ceny uhlíku na zranitelné domácnosti a 
uživatele dopravy.

roku by měly regulované subjekty mít 
povolení k vypouštění emisí skleníkových 
plynů a vykazovat své emise za roky 2023 
a 2024. Vydávání povolenek a povinnosti 
týkající se dodržování předpisů pro tyto 
subjekty by se měly začít uplatňovat od 
roku 2025. Tato časová posloupnost 
umožní zahájit řádné a účinné obchodování 
s emisemi v uvedených odvětvích. Rovněž 
by tak mohly být k dispozici finanční 
prostředky z EU a opatření jednotlivých 
členských států pro zajištění sociálně 
spravedlivého zavedení obchodování s 
emisemi v EU v odvětví vytápění a 
chlazení a odvětví silniční dopravy, které 
by zmírnilo dopad ceny uhlíku na 
zranitelné domácnosti a uživatele dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Veškeré příjmy na úrovni Unie 
nebo na vnitrostátní úrovni vyplývající z 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
u občanů, domácností a malých a 
středních podniků (MSP) by měly být 
použity na podporu občanů, domácností a 
MSP při klimatické transformaci a na 
podporu udržitelnější spotřeby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44b) Měla by být zavedena dočasná 
doložka o výjimce, která členským státům 
umožní odložit uplatňování obchodování s 
emisemi paliv propouštěnými ke spotřebě 
pro soukromou silniční dopravu a 
vytápění a chlazení soukromých obytných 
budov až do roku 2027 za podmínky, že 
členské státy mohou prokázat, že jsou 
schopny odlišit monitorování, vykazování 
a ověřování paliv propouštěných ke 
spotřebě pro soukromou silniční dopravu 
a vytápění a chlazení soukromých 
obytných budov od ostatních činností, na 
něž se vztahuje tato kapitola, a že mohou 
dosáhnout svých cílů pro rok 2030 podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/8421a bez okamžitého a plného 
uplatňování obchodování s emisemi v 
těchto pododvětvích.
___________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/842 ze dne 
30. května 2018 o závazném každoročním 
snižování emisí skleníkových plynů 
členskými státy v období 2021–2030 
přispívajícím k opatřením v oblasti 
klimatu za účelem splnění závazků podle 
Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) 
č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
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toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44c) Dražba povolenek v členských 
státech, které využívají výjimku pro paliva 
uvolněná pro soukromou silniční dopravu 
a vytápění a chlazení obytných budov, 
přinese během období této výjimky 
výrazně nižší příjmy, a to i pro Sociální 
fond pro klimatická opatření. Nicméně 
všechny členské státy budou Sociální fond 
pro klimatická opatření nadále využívat. 
Aby byla zajištěna spravedlnost mezi 
členskými státy a jejich občany a 
domácnostmi, měly by členské státy, které 
využijí výjimku, kompenzovat 
odhadovanou ztrátu příjmů z dražeb 
příspěvky do Sociálního fond pro 
klimatická opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Aby bylo do roku 2030 dosaženo 
cíle snížení emisí, s přihlédnutím k 
nákladově efektivnímu příspěvku odvětví 
budov a silniční dopravy ke snížení emisí 
do roku 2030 oproti roku 2005 ve výši 
43 %, mělo by celkové množství 
povolenek pro nové obchodování s 
emisemi sledovat lineární trajektorii. 
Celkové množství povolenek by mělo být 

(48) Aby bylo do roku 2030 dosaženo 
cíle snížení emisí, s přihlédnutím k 
nákladově efektivnímu příspěvku odvětví 
budov a silniční dopravy ke snížení emisí 
do roku 2030 oproti roku 2005 ve výši 
43 %, mělo by celkové množství 
povolenek pro nové obchodování s 
emisemi sledovat lineární trajektorii. 
Celkové množství povolenek by mělo být 
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poprvé stanoveno v roce 2026 tak, aby 
sledovalo trajektorii začínající v roce 2024 
na mezních hodnotách emisí pro rok 2024 
(1 109 304 000 CO2t), vypočtených v 
souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84259 na 
základě referenčních emisí pro tato odvětví 
na období 2016–2018. Lineární redukční 
faktor by proto měl být stanoven ve výši 
5,15 %. Od roku 2028 by mělo být celkové 
množství povolenek stanoveno na základě 
průměrných vykázaných emisí za roky 
2024, 2025 a 2026 a mělo by se snížit o 
stejné absolutní roční snížení, jaké bylo 
stanoveno od roku 2024, což odpovídá 
lineárnímu redukčnímu faktoru ve výši 
5,43 % v porovnání se srovnatelnou 
hodnotou výše definované trajektorie pro 
rok 2025. Pokud budou tyto emise výrazně 
vyšší než hodnota této trajektorie, aniž by 
byl tento rozdíl způsoben drobnými rozdíly 
v metodikách měření emisí, je třeba 
lineární redukční faktor upravit tak, aby 
dosáhl požadovaného snížení emisí v roce 
2030.

poprvé stanoveno v roce 2025 tak, aby 
sledovalo trajektorii začínající v roce 2025 
na mezních hodnotách emisí pro rok 2024 
(1 109 304 000 CO2t), vypočtených v 
souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 
2018/842 na základě referenčních emisí 
pro tato odvětví na období 2016–2018. 
Lineární redukční faktor by proto měl být 
stanoven ve výši 5,15 %. Od roku 2028 by 
mělo být celkové množství povolenek 
stanoveno na základě průměrných 
vykázaných emisí za roky 2024, 2025 a 
2026 a mělo by se snížit o stejné absolutní 
roční snížení, jaké bylo stanoveno od roku 
2024, což odpovídá lineárnímu redukčnímu 
faktoru ve výši 5,43 % v porovnání se 
srovnatelnou hodnotou výše definované 
trajektorie pro rok 2025. Pokud budou tyto 
emise výrazně vyšší než hodnota této 
trajektorie, aniž by byl tento rozdíl 
způsoben drobnými rozdíly v metodikách 
měření emisí, je třeba lineární redukční 
faktor upravit tak, aby dosáhl 
požadovaného snížení emisí v roce 2030.

__________________
59 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/842 ze dne 
30. května 2018 o závazném každoročním 
snižování emisí skleníkových plynů 
členskými státy v období 2021–2030 
přispívajícím k opatřením v oblasti 
klimatu za účelem splnění závazků podle 
Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) 
č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Aby se zajistily rovné podmínky 
pro podniky v odvětvích nebo 
pododvětvích, které jsou vystaveny 
skutečnému riziku úniku uhlíku v 
důsledku významných nepřímých nákladů 
vzniklých rozšířením nového systému 
obchodování s emisemi na paliva 
propouštěná ke spotřebě v jiných 
odvětvích než v budovách a silniční 
dopravě, jako je například procesní 
vytápění v zařízeních, na něž se 
nevztahuje stávající systém EU ETS, měla 
by Komise posoudit, zda je třeba tato 
odvětví nebo pododvětví zahrnout do 
stávajících opatření na ochranu před 
únikem uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby bylo zajištěno hladké spuštění 
obchodování s emisemi v odvětvích budov 
a silniční dopravy a s ohledem na to, že 
regulované subjekty se potřebují zajistit 

(50) Aby bylo zajištěno hladké spuštění 
obchodování s emisemi v odvětvích budov 
a silniční dopravy a s ohledem na to, že 
regulované subjekty se potřebují zajistit 
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nebo nakoupit povolenky předem, aby 
snížily své cenové riziko a riziko likvidity, 
je třeba na začátku vydražit vyšší množství 
povolenek. V roce 2026 by proto objem 
dražených povolenek měl být o 30 % vyšší 
než celkové množství povolenek na rok 
2026. Toto množství by postačovalo k 
zajištění likvidity, a to jak v případě, že 
emise budou klesat úměrně potřebě jejich 
snižování, tak v případě, že snižování emisí 
bude postupné. Podrobná pravidla pro 
předsunutí finančních prostředků pro 
objem dražených povolenek mají být 
stanovena aktem v přenesené pravomoci 
týkajícím se dražeb přijatým podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES.

nebo nakoupit povolenky předem, aby 
snížily své cenové riziko a riziko likvidity, 
je třeba na začátku vydražit vyšší množství 
povolenek. V roce 2025 by proto objem 
dražených povolenek měl být o 30 % vyšší 
než celkové množství povolenek na rok 
2025. Toto množství by postačovalo k 
zajištění likvidity, a to jak v případě, že 
emise budou klesat úměrně potřebě jejich 
snižování, tak v případě, že snižování emisí 
bude postupné. Podrobná pravidla pro 
předsunutí finančních prostředků pro 
objem dražených povolenek mají být 
stanovena aktem v přenesené pravomoci 
týkajícím se dražeb přijatým podle čl. 10 
odst. 4 směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Zavedení ceny uhlíku v silniční 
dopravě a v odvětví budov by mělo být 
doprovázeno účinnou sociální kompenzací, 
zejména s ohledem na již existující úroveň 
energetické chudoby. V roce 2018 
přibližně 34 milionů Evropanů uvedlo, že 
není schopno udržet svůj domov dostatečně 
vytopený, a v celoevropském průzkumu z 
roku 201960 6,9 % obyvatel Unie uvedlo, 
že si nemůže dovolit doma dostatečně 
topit. V zájmu dosažení účinné sociální a 
distribuční kompenzace by členské státy 

(52) Zavedení ceny uhlíku v silniční 
dopravě a v odvětví budov by mělo být 
doprovázeno účinnou sociální kompenzací, 
zejména s ohledem na již existující úroveň 
energetické chudoby. V roce 2018 
přibližně 34 milionů Evropanů uvedlo, že 
není schopno udržet svůj domov dostatečně 
vytopený, a v celoevropském průzkumu z 
roku 201960 6,9 % obyvatel Unie uvedlo, 
že si nemůže dovolit doma dostatečně 
topit. V zájmu dosažení účinné sociální a 
distribuční kompenzace by členské státy 



PR\1247697CS.docx 33/113 PE703.068v02-00

CS

měly mít povinnost vynakládat výnosy z 
dražeb na účely související s klimatem a 
energetikou, které již byly stanoveny pro 
stávající obchodování s emisemi, ale také 
na opatření doplněná konkrétně s cílem 
řešit související problémy v nových 
odvětvích silniční dopravy a budov, včetně 
souvisejících politických opatření podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU61. Výnosy z dražeb by měly 
být použity k řešení sociálních aspektů 
obchodování s emisemi v nových 
odvětvích se zvláštním důrazem na 
zranitelné domácnosti, mikropodniky a 
uživatele dopravy. V tomto duchu 
poskytne nový Sociální fond pro 
klimatická opatření členským státům 
zvláštní finanční prostředky na podporu 
evropských občanů, kteří jsou nejvíce 
postiženi nebo ohroženi energetickou 
chudobou nebo chudobou v oblasti 
mobility. Tento fond podpoří spravedlnost 
a solidaritu mezi členskými státy navzájem 
i v rámci jednotlivých členských států a 
zároveň zmírní riziko energetické chudoby 
a chudoby v oblasti mobility během této 
transformace. Bude vycházet ze stávajících 
mechanismů solidarity a doplňovat je. 
Zdroje tohoto nového fondu budou v 
období 2026–2032 v zásadě ve výši 25 % 
očekávaných výnosů z nového 
obchodování s emisemi a budou se čerpat 
na základě sociálních plánů v oblasti 
klimatu, které by členské státy měly 
předkládat podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 20.../nn62. Dále 
by měl každý členský stát využít své 
výnosy z dražeb mimo jiné k financování 
části nákladů svých sociálních plánů v 
oblasti klimatu.

měly mít povinnost vynakládat výnosy z 
dražeb prioritně na opatření konkrétně s 
cílem řešit sociální aspekty obchodování s 
emisemi v nových odvětvích silniční 
dopravy a vytápění a chlazení se zvláštním 
důrazem na zranitelné domácnosti, 
mikropodniky a uživatele dopravy V tomto 
duchu poskytne nový Sociální fond pro 
klimatická opatření členským státům 
zvláštní finanční prostředky na podporu 
evropských občanů, kteří jsou nejvíce 
postiženi nebo ohroženi energetickou 
chudobou nebo chudobou v oblasti 
mobility. Tento fond podpoří spravedlnost 
a solidaritu mezi členskými státy navzájem 
i v rámci jednotlivých členských států a 
zároveň zmírní riziko energetické chudoby 
a chudoby v oblasti mobility během této 
transformace. Bude vycházet ze stávajících 
mechanismů solidarity a doplňovat je. 
Zdroje tohoto nového fondu budou v 
období 2026–2032 v zásadě ve výši 25 % 
očekávaných výnosů z nového 
obchodování s emisemi a budou se čerpat 
na základě sociálních plánů v oblasti 
klimatu, které by členské státy měly 
předkládat podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 20.../nn62. Dále 
by měl každý členský stát využít své 
výnosy z dražeb mimo jiné k financování 
části nákladů svých sociálních plánů v 
oblasti klimatu.

__________________ __________________
60 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

60 Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

61 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

61 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 



PE703.068v02-00 34/113 PR\1247697CS.docx

CS

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

62 [Doplňte odkaz na nařízení o zřízení 
Sociálního fondu pro klimatická opatření].

62 [Doplňte odkaz na nařízení o zřízení 
Sociálního fondu pro klimatická opatření].

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) V zájmu dosažení větší soudržnosti 
a účinnosti při správě a využívání fondů a 
zdrojů Unie by Komise měla provést 
posouzení a případně předložit legislativní 
návrh v roce 2030 s cílem začlenit 
Inovační fond, Fond pro oceány, 
Modernizační fond a Sociální fond pro 
klimatická opatření do oblasti působnosti 
souhrnného rozpočtu Unie, a tím je 
podřídit rozpočtovému procesu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52b) Vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy je v současné době jediným 
odvětvím, které nedokázalo snížit emise 
skleníkových plynů, je k dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu a k podpoře 
přechodu na železniční dopravu zapotřebí 
značných investic do udržitelných 
dopravních možností. Proto by mělo být 
alespoň 10 % očekávaných příjmů ze 
zvýšeného obchodování s emisemi, které 
vzniknou v důsledku rozšíření oblasti 
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působnosti systému EU ETS podle této 
směrnice, 10 % vnitrostátních příjmů, 
které mají přidělit členské státy, a 10 % 
příjmů z Inovačního fondu přiděleno na 
další rozvoj železničních systémů a místní 
veřejné dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Regulované subjekty, na něž se 
vztahuje obchodování s emisemi z budov a 
silniční dopravy, by měly vyřadit 
povolenky na své ověřené emise 
odpovídající množství paliv, které 
propustily ke spotřebě. Poprvé by měly 
vyřadit povolenky na své ověřené emise v 
roce 2026. Pro minimalizaci 
administrativní zátěže by měla být s 
nezbytnými úpravami zavedena pro 
obchodování s emisemi v odvětví budov a 
silniční dopravy řada pravidel použitelných 
na stávající systém obchodování s emisemi 
ze stacionárních zařízení a letectví. To se 
týká zejména pravidel pro převod, 
vyřazování a rušení povolenek a dále 
pravidel týkajících se platnosti povolenek, 
sankcí, příslušných orgánů a vykazovací 
povinnosti členských států.

(55) Regulované subjekty, na něž se 
vztahuje nové obchodování s emisemi, by 
měly vyřadit povolenky na své ověřené 
emise odpovídající množství paliv, které 
propustily ke spotřebě. Poprvé by měly 
vyřadit povolenky na své ověřené emise v 
roce 2025. Pro minimalizaci 
administrativní zátěže by měla být s 
nezbytnými úpravami zavedena pro 
obchodování s emisemi v odvětví budov a 
silniční dopravy řada pravidel použitelných 
na stávající systém obchodování s emisemi 
ze stacionárních zařízení a letectví. To se 
týká zejména pravidel pro převod, 
vyřazování a rušení povolenek a dále 
pravidel týkajících se platnosti povolenek, 
sankcí, příslušných orgánů a vykazovací 
povinnosti členských států.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby bylo obchodování s emisemi v 
odvětvích budov a silniční dopravy 
efektivní, měla by existovat možnost 
monitorovat emise s vysokou mírou jistoty 
a za vynaložení přiměřených nákladů. 
Emise by měly být připisovány 
regulovaným subjektům na základě 
množství paliva propuštěného ke spotřebě 
a v kombinaci s emisním faktorem. 
Regulované subjekty by měly být schopny 
spolehlivě a přesně určit a rozlišit odvětví, 
v nichž jsou paliva propouštěna ke 
spotřebě, i konečné uživatele paliv, aby se 
předešlo nežádoucím účinkům, jako je 
dvojí zátěž. Aby měly regulované subjekty 
k dispozici dostatečné údaje pro stanovení 
celkového počtu povolenek na období 
2028–2030, měly by – pokud budou 
držiteli povolení již při spuštění systému v 
roce 2025 – vykázat své související 
historické emise za rok 2024.

(56) Aby bylo obchodování s emisemi 
paliv efektivní, měla by existovat možnost 
monitorovat emise s vysokou mírou jistoty 
a za vynaložení přiměřených nákladů. 
Emise by měly být připisovány 
regulovaným subjektům na základě 
množství paliva propuštěného ke spotřebě 
a v kombinaci s emisním faktorem. 
Regulované subjekty by měly být schopny 
spolehlivě a přesně určit a rozlišit odvětví, 
v nichž jsou paliva propouštěna ke 
spotřebě, i konečné uživatele paliv, aby se 
předešlo nežádoucím účinkům, jako je 
dvojí zátěž. Aby měly regulované subjekty 
k dispozici dostatečné údaje pro stanovení 
celkového počtu povolenek na období 
2028–2030, měly by – pokud budou 
držiteli povolení již při spuštění systému v 
roce 2024 – vykázat své související 
historické emise za rok 2023.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 66 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66a) Aby byla zajištěna předvídatelnost 
pro hospodářské subjekty a aby se 
zabránilo odrazování subjektů, které 
dosáhli nejlepších výsledků, a odrazování 
od inovací v důsledku dodatečných a 
nepředvídaných nákladů, je nezbytné 
vyhnout se používání opravného 
koeficientu pro všechna odvětví. Proto by 
měly být k dispozici dodatečné povolenky 
pro zamezení opravného koeficientu 
prostřednictvím různých mechanismů, 
včetně urychlení postupného zavádění 
obchodování s emisemi pro námořní 
odvětví o jeden rok a prostřednictvím 
podobných opatření souvisejících s 
postupným rušením bezplatných 
povolenek pro odvětví letectví. Případné 
zbývající nedostatky týkající se vyhnutí se 
opravnému koeficientu by měly být 
vyřešeny použitím povolenek, které by 
jinak byly zneplatněny, z rezervy tržní 
stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67a)  Vzhledem k tomu, že tato 
směrnice vyvolá v odvětví letectví 
dodatečné náklady na dodržování 
předpisů, měla by být přijata kompenzační 
opatření, aby se zabránilo zvýšení celkové 
úrovně regulační zátěže. Komise by proto 
měla v případě potřeby a před vstupem 
této směrnice v platnost předložit 
legislativní návrhy, které by vyvážily 
regulační zátěž vyplývající z této směrnice, 
a to prostřednictvím změny nebo zrušení 
ustanovení jiných právních předpisů 
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Unie, které v dotčeném odvětví způsobují 
náklady na dodržování předpisů. Komise 
by se přitom měla zaměřit na regulační 
opatření a předpisy, které představují 
překážky pro ekologickou transformaci a 
brání vývoji a zavádění technologií, jež 
umožňují vytvářet procesy a výrobky, 
které méně znečišťují životní prostředí, s 
cílem dosáhnout klimatické neutrality. 

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) „rejdařskou společností“ se rozumí 
majitel lodi nebo jakákoli jiná organizace 
nebo osoba, jako je správce nebo nájemce 
v nájmu typu „bareboat charterer“, která od 
vlastníka lodi převzala odpovědnost za 
provoz lodi a která se při převzetí této 
odpovědnosti dohodla na převzetí všech 
povinností a odpovědností uložených 
Mezinárodním předpisem pro řízení 
bezpečnosti lodí a pro zabránění znečištění 
stanovených v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
336/2006(*);

v) „rejdařskou společností“ se rozumí 
majitel lodi nebo jakákoli jiná organizace 
nebo osoba, jako je správce, nájemce 
časově pronajímaných plavidel nebo 
nájemce v nájmu typu „bareboat 
charterer“, která od vlastníka lodi převzala 
odpovědnost za provoz lodi a která se při 
převzetí této odpovědnosti dohodla na 
převzetí všech povinností a odpovědností 
uložených Mezinárodním předpisem pro 
řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění 
znečištění stanovených v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
336/2006(*);

___________ ___________

(*) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 
2006 o provádění Mezinárodního předpisu 
pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o 
zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (Úř. 
věst. L 64, 4.3.2006, s. 1).

(*) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 
2006 o provádění Mezinárodního předpisu 
pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o 
zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (Úř. 
věst. L 64, 4.3.2006, s. 1).

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s postojem Evropského parlamentu k revizi nařízení o monitorování, vykazování a 
ověřování by měl být konečnou osobou odpovědnou za úhradu ceny v rámci systému EU ETS 
komerční provozovatel. Vzhledem k tomu, že pro příslušné orgány by mohlo být obtížné 
vypátrat komerční provozovatele, zejména v případě takových společností se sídlem mimo 
EU, protože neexistuje mezinárodní registr komerčních provozovatelů v námořní dopravě, 
zajišťuje navrhovaný přístup konečnou odpovědnost komerčního provozovatele tím, že stanoví 
smluvní požadavek na přenesení nákladů mezi majitelem lodi a komerčním provozovatelem.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. y

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

y) „palivem“ se pro účely kapitoly IVa 
rozumí jakékoli palivo uvedené v tabulce 
A a tabulce C přílohy I směrnice 
2003/96/ES a rovněž jakýkoli jiný produkt 
nabízený k prodeji jako pohonná hmota 
nebo palivo, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 
uvedené směrnice;

y) „palivem“ se pro účely kapitoly IVa 
rozumí jakékoli palivo uvedené v tabulce 
A a tabulce C přílohy I směrnice 
2003/96/ES a rovněž jakýkoli jiný produkt 
určený k použití, nabízený k prodeji nebo 
používaný jako pohonná hmota nebo 
palivo, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 
uvedené směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, 
aby se zajistily rovné podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména 
procesní vytápění v menších zařízeních), je třeba zajistit, aby definice "paliv" zahrnovala 
všechny příslušné činnosti.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3a – odst. 1a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2026 Komise vyhodnotí 
dopad jiných emisí skleníkových plynů 
než CO2 a CH4 z lodí, které připlouvají do 
přístavů spadajících do jurisdikce 
některého členského státu, nacházejí se 
v těchto přístavech nebo z nich odplouvají, 
na globální klima a podá o tom zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Tato 
zpráva bude případně doplněna o 
legislativní návrh, který se bude zabývat 
otázkou, jak s těmito emisemi naložit.

Or. en

Odůvodnění

Kromě CO2 a CH4 existují další skleníkové plyny, které mají podobný nebo ještě horší dopad 
na klima. Komise proto tento dopad vyhodnotí a případně provede odpovídající změny.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 20 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2023;

a) 33,3 % ověřených emisí 
vykázaných za rok 2023;

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.



PR\1247697CS.docx 41/113 PE703.068v02-00

CS

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 20 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2024;

b) 66,6 % ověřených emisí 
vykázaných za rok 2024;

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 20 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2025;

c) 100 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2025 a za každý následující rok.

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 100 % ověřených emisí 
vykázaných za rok 2026 a každý 
následující rok.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního odstavce jsou lodní 
společnosti povinny vyřadit povolenky pro 
plavidla na základě ledové třídy plavidla 
nebo plavby v ledu nebo obojího podle 
následujícího schématu:
a) 25 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2023;
b) 45 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2024;
c) 70 % ověřených emisí vykázaných 
za rok 2025;
d) 100 % ověřených emisí 
vykázaných za rok 2026 a každý 



PR\1247697CS.docx 43/113 PE703.068v02-00

CS

následující rok.
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví podrobná pravidla týkající se 
určení ledové třídy plavidla nebo plavby v 
ledu podle tohoto odstavce. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 22a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Některé severní lodní cesty jsou při zimní plavbě použitelné pouze pro lodě ledové třídy, což 
může způsobit další emise v důsledku vyšší spotřeby paliva. S ohledem na tuto situaci 
zpravodaj navrhuje postupnější zapojování lodí ledové třídy, a to v kombinaci se zvláštní 
podporou inovací a dekarbonizace lodí ledové třídy prostřednictvím Fondu pro oceány.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude-li oproti ověřeným emisím z námořní 
dopravy pro roky 2023, 2024 a 2025 
vyřazeno méně povolenek, namísto dražby 
podle článku 10 se zruší odpovídající 
množství povolenek, jakmile bude pro 
každý rok zjištěn rozdíl mezi ověřenými 
emisemi a zrušenými povolenkami.

Bude-li oproti ověřeným emisím z námořní 
dopravy pro roky 2023 a 2024 vyřazeno 
méně povolenek, namísto dražby podle 
článku 10 se zruší odpovídající množství 
povolenek, jakmile bude pro každý rok 
zjištěn rozdíl mezi ověřenými emisemi a 
zrušenými povolenkami.

Odchylně od druhého odstavce tohoto 
článku se 57 milionů povolenek [rozdíl 
mezi požadavky na postupné zavádění 
stanovenými v prvním odstavci a 
postupným zaváděním navrhovaným 
Komisí (20 % v roce 2023, 45 % v roce 
2024, 70 % v roce 2025)] draží až po 
uplatnění čl. 10a odst. 5ba, pokud jsou 
tyto povolenky stále k dispozici.

Or. en
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Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/EF
Článek 3gd a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3gda
Smluvní ujednání:

Pokud konečnou odpovědnost za nákup 
paliva nebo provoz lodi převezme na 
základě smluvního ujednání jiný subjekt 
než lodní společnost, členské státy zajistí, 
aby tento subjekt byl na základě 
smluvního ujednání odpovědný za úhradu 
nákladů vyplývajících z provádění této 
směrnice.
Pro účely tohoto článku se „provozem 
lodi“ rozumí určení nákladu, který loď 
přepravuje, nebo trasy a rychlosti lodi.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s postojem Evropského parlamentu k revizi nařízení o monitorování, vykazování a 
ověřování by měl být konečnou osobou odpovědnou za úhradu ceny v rámci systému EU ETS 
komerční provozovatel. Vzhledem k tomu, že pro příslušné orgány by mohlo být obtížné 
vypátrat komerční provozovatele, zejména v případě takových společností se sídlem mimo 
EU, protože neexistuje mezinárodní registr komerčních provozovatelů v námořní dopravě, 
zajišťuje navrhovaný přístup konečnou odpovědnost komerčního provozovatele tím, že stanoví 
smluvní požadavek na přenesení nákladů mezi majitelem lodi a komerčním provozovatelem.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Článek 3gd b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3gdb
Fond pro oceány

1. Na období od ... [rok zahájení 
dražeb povolenek v námořním odvětví 
podle této směrnice] do roku 2030 se 
zřizuje fond („Fond pro oceány“), jehož 
cílem je podporovat projekty a investice 
uvedené v odstavci 3. Nejméně 75 % 
příjmů z dražeb povolenek uvedených v 
článku 3g se použije prostřednictvím 
Fondu pro oceány. Dále se vnější účelově 
vázané příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 
nařízení (EU) [FuelEU Maritime] přidělí 
Fondu pro oceány a budou využity v 
souladu odstavcem 3.
2. Fond pro oceány je řízen centrálně 
prostřednictvím orgánu Unie a struktura 
řízení Fondu pro oceány je podobná 
struktuře řízení Inovačního fondu 
zřízeného podle čl. 10a odst. 8. Struktura 
řízení Fondu pro oceány a proces 
rozhodování jsou transparentní a 
inkluzivní, zejména pokud jde o 
stanovování prioritních oblastí, kritérií a 
postupů přidělování grantů. Příslušné 
zúčastněné strany mají vhodnou poradní 
úlohu. Veškeré informace o projektech a 
investicích podporovaných Fondem pro 
oceány a veškeré další relevantní 
informace o fungování Fondu pro oceány 
se zpřístupní veřejnosti.
3. Finanční prostředky poskytnuté v 
rámci Fondu pro oceány se použijí na 
podporu projektů a investic v souvislosti 
se:
a) zlepšením energetické účinnosti 
lodí a přístavů;
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b) inovativními technologiemi a 
infrastrukturou pro dekarbonizaci odvětví 
námořní dopravy, včetně přístavů a 
pobřežní plavby;
c) zaváděním udržitelných 
alternativních paliv, jako je vodík a 
čpavek, která se vyrábějí z obnovitelných 
energií, a to i prostřednictvím rozdílových 
smluv o uhlíku, jejichž cílem je překlenout 
cenový rozdíl mezi nízkouhlíkovými a 
bezuhlíkovými palivy a konvenčními 
palivy;
d) technologiemi pohonu s nulovými 
emisemi, včetně větrných technologií;
e) vývojem inovativních technologií a 
paliv pro lodě ledové třídy a zimní plavbu 
v zamrzlých oblastech.
Veškeré investice podporované Fondem 
pro oceány se zveřejní a musí být v 
souladu s cíli této směrnice.
4. Komise bude spolupracovat se 
třetími zeměmi s cílem prozkoumat 
možnosti, jak by i ony mohly využívat 
Fond pro oceány.
5. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 23 s cílem doplnit tuto 
směrnici, pokud jde o provedení tohoto 
článku. Při provádění Fondu pro oceány 
přijme Komise veškerá vhodná opatření v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2020/2092*, aby zajistila ochranu 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními a investicemi podporovanými 
Fondem pro oceány v případě 
nedodržování zásad právního státu v 
členských státech. Za tímto účelem zajistí 
Komise efektivní a účinný systém vnitřní 
kontroly a usiluje o zpětné získávání 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých částek. 
_____________________
*Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. 
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prosince 2020 o obecném režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, 
(Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.).

Or. en

Odůvodnění

V rámci nařízení o monitorování, vykazování a ověřování Parlament vyzval k vytvoření 
zvláštního „Fondu pro oceány“ na podporu inovací v odvětví námořní dopravy. Kromě toho 
jsou některé severní lodní cesty při zimní plavbě použitelné pouze pro lodě ledové třídy, což 
může způsobit další emise v důsledku vyšší spotřeby paliva. S ohledem na tuto situaci by měla 
být prostřednictvím Inovačního fondu poskytnuta zvláštní podpora na inovace a 
dekarbonizaci lodí ledové třídy. Komise by měla zajistit, aby pro prostředky v systému ETS 
platily stejné požadavky na právní stát jako pro programy v rámci souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Článek 3gd c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3gdc
Spolupráce s třetími zeměmi 

a mezinárodními organizacemi
1. Komise naváže spolupráci se 
třetími zeměmi s cílem uzavřít 
dvoustranné dohody o tržních opatřeních 
ke snížení emisí skleníkových plynů z 
námořní dopravy, které se budou 
vztahovat na 100 % emisí z lodí, které 
vyplouvají z přístavu v jurisdikci 
členského státu a připlouvají do přístavu v 
jurisdikci jedné z těchto třetích zemí, a na 
100 % emisí z lodí, které vyplouvají z 
přístavu v jurisdikci jedné z těchto třetích 
zemí a připlouvají do přístavu v jurisdikci 
členského státu.
2. Komise spolupracuje s 
Mezinárodní námořní organizací (IMO) s 
cílem posílit celosvětové tržní opatření ke 
snížení emisí skleníkových plynů v 
souladu s Pařížskou dohodou a alespoň 
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na úroveň srovnatelnou s úrovní 
vyplývající z opatření Unie přijatých podle 
této kapitoly pro plavby uvedené v 
odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že navrhovaný Systém ETS v námořní dopravě se vztahuje pouze na 50 % 
plaveb mimo EU, zpravodaj navrhuje, aby Komise a členské státy podpořily spolupráci se 
třetími zeměmi, aby přijaly oblast působnosti systému EU-ETS a aby pracovaly na 
mezinárodní spolupráci, která by nakonec pokryla 100 % plaveb mimo EU.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3g e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zváží možné změny v 
souvislosti s tím, jak Mezinárodní 
námořní organizace přijme globální tržní 
opatření ke snížení emisí skleníkových 
plynů z námořní dopravy. V případě přijetí 
takového opatření a v každém případě 
před zahájením globálního hodnocení v 
roce 2028 a nejpozději do 30. září 2028 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, v níž všechna taková opatření 
přezkoumá. V případě potřeby může 
Komise na základě této zprávy předložit 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na případné změny této 
směrnice.

1. Komise průběžně sleduje pokrok 
dosažený prostřednictvím IMO. V případě 
přijetí globálního tržního opatření ke 
snížení emisí skleníkových plynů z 
námořní dopravy a v každém případě před 
zahájením globálního hodnocení v roce 
2028 a nejpozději do 30. září 2028 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, v níž všechna taková opatření 
přezkoumá. V případě potřeby Komise k 
této zprávě přiloží legislativní návrh na 
případné změny této směrnice s cílem

a)  zajistit přiměřené omezení oblasti 
působnosti opatření Unie přijatých podle 
této kapitoly v případě přijetí globálního 
tržního opatření, které povede ke snížení 
emisí skleníkových plynů z námořní 
dopravy v souladu s Pařížskou dohodou a 
alespoň srovnatelnému s opatřeními Unie 
přijatými podle této kapitoly pro plavby 
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uvedené v čl. 3gdc odst. 1;
b) zahrnout 100 % emisí z lodí, které 
vyplouvají z přístavu v jurisdikci 
členského státu a připlouvají do přístavu 
mimo jurisdikci členského státu, a 100 % 
emisí z lodí, které vyplouvají z přístavu 
mimo jurisdikci členského státu a 
připlouvají do přístavu v jurisdikci 
členského státu, pokud neexistuje globální 
tržní opatření nebo v případě přijetí 
globálního tržního opatření, které nevede 
ke snížení emisí skleníkových plynů z 
námořní dopravy v souladu s Pařížskou 
dohodou a přinejmenším srovnatelnému s 
opatřeními Unie přijatými podle této 
kapitoly pro plavby uvedené v čl. 3gdc 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli by globální opatření bylo preferovanou možností, je pokrok dosažený na úrovni IMO je 
zklamáním. Pokud bude takové opatření přijato v IMO a bude alespoň tak ambiciózní jako 
navrhovaný systém EU ETS pro námořní dopravu, měla by Komise zvážit omezení jeho 
rozsahu. Na druhou stranu by Komise měla zvážit rozšíření oblasti působnosti systému EU 
ETS pro námořní dopravu na 100 %, pokud nebude dosaženo dostatečného pokroku na 
úrovni IMO.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2028 se ustanovení této 
kapitoly vztahují na povolení k vypouštění 
emisí skleníkových plynů a na přidělování 
a vydávání povolenek pro zařízení na 
spalování komunálního odpadu. V tomto 
ohledu Komise do 31. prosince 2025 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, v níž přezkoumá možné dopady 
začlenění spaloven komunálního odpadu 
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do systému EU ETS na odstraňování 
odpadu skládkováním v Unii a na vývoz 
odpadu do třetích zemí. Komise k této 
zprávě případně připojí legislativní návrh, 
který by těmto dopadům zabránil.

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně vyzval všechna odvětví hospodářství, aby přispěla k cílům snižování 
emisí skleníkových plynů. Aby bylo dosaženo klimatické neutrality, měl by se na spalovny 
komunálního odpadu dlouhodobě vztahovat systém EU ETS. K tomu by nemělo dojít příliš 
brzy vzhledem k riziku přesunu toků odpadů na skládky a vývozu odpadů do třetích zemí. 
Komise by proto měla zavést nezbytné právní předpisy, aby se zabránilo těmto negativním 
dopadům a aby se tyto dopady řešily dříve, než budou spalovny komunálního odpadu 
zahrnuty do systému EU ETS k 1. lednu 2028.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 9 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2028 se množství povolenek 
pro celou Unii zvýší, aby se zohlednilo 
začlenění zařízení na spalování 
komunálního odpadu do systému EU 
ETS. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví výši navýšení množství 
povolenek pro celou Unii, aby se 
zohlednilo začlenění zařízení na spalování 
komunálního odpadu do systému EU 
ETS. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 22a 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně vyzval všechna odvětví hospodářství, aby přispěla k cílům snižování 
emisí skleníkových plynů. Aby bylo dosaženo klimatické neutrality, měl by se na spalovny 
komunálního odpadu dlouhodobě vztahovat systém EU ETS. Rok 2024 by bylo příliš brzy 
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vzhledem k riziku přesunu toků odpadů na skládky a vývozu odpadů do třetích zemí. Komise 
by proto měla zavést nezbytné právní předpisy, aby se zabránilo těmto negativním dopadům a 
aby se tyto dopady řešily dříve, než budou spalovny komunálního odpadu zahrnuty do systému 
EU ETS k 1. lednu 2028.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho se 2,5 % celkového množství 
povolenek mezi lety [rok následující po 
vstupu směrnice v platnost] a 2030 draží 
pro Modernizační fond. Přijímajícími 
členskými státy pro toto množství 
povolenek jsou členské státy s HDP na 
obyvatele v tržních cenách nižším než 
65 % průměru Unie v letech 2016 až 2018. 
Finanční prostředky odpovídající tomuto 
množství povolenek se rozdělí v souladu s 
částí B přílohy IIb.“;

Kromě toho se 1,25 % celkového množství 
povolenek mezi lety … [rok následující po 
vstupu směrnice v platnost] a 2030 draží 
pro Modernizační fond. Tento procentní 
podíl povolenek se použije na financování 
investic v regionech NUTS 3 nebo jejich 
částech, které jsou uvedeny v plánech 
spravedlivé územní transformace 
vypracovaných v souladu s článkem 11 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1056*. Příjmy z dražby tohoto 
podílu povolenek se rozdělí mezi členské 
státy v souladu s přílohou I nařízení (EU) 
2021/1056.

Kromě toho se 1,25 % celkového množství 
povolenek mezi ... [rok po vstupu této 
směrnice v platnost] a 2030 se uvolní pro 
Inovační fond zřízený podle čl. 10a odst. 
8.
__________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, 
kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, 
s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Navýšení bude rozděleno. Polovina tohoto navýšení bude použita pro Modernizační fond, ale 
podle regionů v přechodném období, nikoliv podle státních hranic. Druhá polovina navýšení 
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by měla být použita na navýšení Inovačního fondu, protože umožní transformaci tam, kde to 
bude potřeba.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy určí způsob, jakým 
mají být využity výnosy z dražeb 
povolenek, s výjimkou výnosů 
stanovených jako vlastní zdroje v souladu s 
čl. 311 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a 
zanesených do rozpočtu Unie. Členské 
státy použijí své výnosy z dražeb 
povolenek podle odstavce 2, s výjimkou 
výnosů použitých na náhradu nepřímých 
uhlíkových nákladů podle čl. 10a odst. 6, k 
jednomu nebo více z těchto účelů:

3. Členské státy určí způsob, jakým 
mají být využity výnosy z dražeb 
povolenek, s výjimkou výnosů 
stanovených jako vlastní zdroje v souladu s 
čl. 311 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a 
zanesených do rozpočtu Unie. Členské 
státy použijí své výnosy z dražeb 
povolenek podle odstavce 2, s výjimkou 
výnosů použitých na náhradu nepřímých 
uhlíkových nákladů podle čl. 10a odst. 6, k 
jednomu nebo více z těchto účelů, s 
výjimkou činností a technologií 
souvisejících s jadernou energií:

Or. en

Odůvodnění

Příjmy by měly být zaměřeny na technologie, které jsou podporovány všemi členskými státy. 
Jaderná energie vyvolává řadu obav, a proto by neměla být podporována.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. f

Původní znění Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 3 se písmeno f) se 
nahrazuje tímto:

f) na podněcování k přechodu na ty f) na podněcování k přechodu na ty 
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způsoby dopravy, které produkují nízké 
emise uhlíku, a na veřejnou hromadnou 
dopravu;

způsoby dopravy, které produkují nízké 
nebo nulové emise uhlíku, a na veřejnou 
hromadnou dopravu, včetně rozvoje osobní 
a nákladní železniční dopravy;

Or. en

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy. Přechod na železniční 
dopravu je pro klima velmi prospěšný. Proto musí být do odvětví železniční dopravy přiděleny 
dodatečné příjmy. To přinese nejen zmírnění změny klimatu, ale také významné úspory 
energie v dlouhodobém horizontu. Zranitelné domácnosti jsou obzvláště závislé na kvalitní 
veřejné dopravě. Proto je obzvláště důležité investovat příjmy ze systému ETS do rozvoje 
veřejné dopravy a do cenově dostupnější a atraktivnější nabídky pro uživatele.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) na opatření, jejichž cílem je zlepšit 
energetickou účinnost, rozšířit systémy 
dálkového vytápění a zlepšit izolaci nebo 
poskytnout finanční podporu na řešení 
sociálních aspektů v domácnostech s 
nižšími a středními příjmy, mimo jiné 
omezením daní s nepříznivým účinkem;

h) na opatření, jejichž cílem je zlepšit 
energetickou účinnost, rozšířit systémy 
dálkového vytápění a zlepšit izolaci nebo 
poskytnout finanční podporu na řešení 
sociálních aspektů v domácnostech s 
nižšími a středními příjmy, mimo jiné 
omezením zejména daní a poplatků za 
elektřinu z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Mnoho nových technologií je již k dispozici, ale relativně nízké daně a poplatky za plyn, ropu, 
naftu a benzin ve srovnání s relativně vysokými daněmi a poplatky za elektřinu brání rozšíření 
těchto technologií na trhu, včetně tepelných čerpadel nebo elektromobilů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c a (nové)



PE703.068v02-00 54/113 PR\1247697CS.docx

CS

Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v odstavci 3 se za první 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
Odchylně od prvního pododstavce použijí 
členské státy nejméně 10 % příjmů z 
dražeb povolenek na rozvoj osobní a 
nákladní železniční dopravy v souladu s 
písmenem f) prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy. Přechod na železniční 
dopravu je pro klima velmi prospěšný. Proto musí být do odvětví železniční dopravy přiděleny 
dodatečné příjmy. To přinese nejen zmírnění změny klimatu, ale také významné úspory 
energie v dlouhodobém horizontu. Zranitelné domácnosti jsou obzvláště závislé na kvalitní 
veřejné dopravě. Proto je obzvláště důležité investovat příjmy ze systému ETS do rozvoje 
veřejné dopravy a do cenově dostupnější a atraktivnější nabídky pro uživatele.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c b (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

cb) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

Má se za to, že členské státy dosáhly 
souladu s tímto odstavcem, pokud zavedly 
a uplatňují politiky daňové nebo finanční 
podpory, zejména ve vztahu k rozvojovým 
zemím, anebo vnitrostátní regulační 
politiky na posílení finanční podpory, které 
jsou vytvořeny pro účely uvedené v prvním 
pododstavci a které představují hodnotu 
odpovídající alespoň 50 % výnosů z dražeb 
povolenek podle odstavce 2, včetně všech 

Má se za to, že členské státy dosáhly 
souladu s tímto odstavcem, pokud zavedly 
a uplatňují politiky daňové nebo finanční 
podpory, zejména ve vztahu k rozvojovým 
zemím, anebo vnitrostátní regulační 
politiky na posílení finanční podpory, které 
jsou vytvořeny pro účely uvedené v prvním 
pododstavci a které představují hodnotu 
odpovídající alespoň 100 % výnosů z 
dražeb povolenek podle odstavce 2, včetně 
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výnosů z dražeb povolenek uvedených v 
odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c).

všech výnosů z dražeb povolenek 
uvedených v odst. 2 prvním pododstavci 
písm. b) a c).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)

Odůvodnění

Oprava textu: 100 % příjmů by mělo být vynaloženo na účely uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. a) 
až k).

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, na něž se vztahuje 
povinnost provádět energetický audit 
podle čl. 8 odst. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU(*) [odkaz 
na článek bude aktualizován revidovanou 
směrnicí], se bezplatné povolenky udělí v 
plném rozsahu, pouze pokud budou 
provedena doporučení obsažená ve zprávě 
o auditu, pokud doba návratnosti 
příslušných investic nepřesáhne pět let a 
pokud budou náklady na tyto investice 
přiměřené. V opačném případě se 
množství bezplatných povolenek sníží o 
25 %. Množství bezplatných povolenek se 
nesníží, pokud provozovatel prokáže, že 
provedl jiná opatření vedoucí ke snížení 
emisí skleníkových plynů, která jsou 
rovnocenná opatřením doporučeným ve 
zprávě o auditu. Opatření uvedená v 
prvním pododstavci se odpovídajícím 
způsobem upraví.

Do 1. ledna 2026 provozovatelé vypracují 
plán klimatické neutrality zařízení. Tento 
plán musí být v souladu s cílem klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 
nařízení (EU) 2021/1119 a se všemi 
příslušnými odvětvovými plány 
vypracovanými v souladu s článkem 10 
uvedeného nařízení a musí obsahovat:

a) opatření a investice k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 na 
úrovni zařízení nebo společnosti;
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b) průběžné cíle a milníky pro měření 
pokroku dosaženého na cestě k dosažení 
klimatické neutrality, jak je uvedeno v 
písmenu a), do 31. prosince 2025 a poté 
do 31. prosince každého pátého roku až 
do roku 2050;
c) odhad dopadu každého z opatření 
a investic uvedených v písmenu a), pokud 
jde o snížení emisí skleníkových plynů.
Členské státy mohou poskytnout finanční 
podporu na provádění plánů klimatické 
neutrality uvedených ve třetím 
pododstavci. Taková podpora se 
nepovažuje za nedovolenou státní 
podporu.
Dosažení cílů a milníků uvedených ve 
třetím pododstavci písm. b) se ověří do 31. 
prosince 2025 a poté do 31. prosince 
každého pátého roku až do roku 2050 v 
souladu s ověřovacími a akreditačními 
postupy stanovenými v článku 15.
V případě zařízení, jejichž úrovně emisí 
skleníkových plynů jsou vyšší než průměr 
10 % nejúčinnějších zařízení v odvětví 
nebo pododvětví v Unii v letech 2021 a 
2022 pro příslušné referenční úrovně 
výrobku, se množství bezplatných 
povolenek sníží o 25 %, pokud nebyl 
vypracován plán klimatické neutrality 
nebo pokud nebylo dosaženo milníků a 
cílů v plánu klimatické neutrality zařízení. 
Opatření uvedená v prvním pododstavci se 
odpovídajícím způsobem upraví.

Zařízením, jejichž úrovně emisí 
skleníkových plynů jsou nižší než průměr 
10 % nejúčinnějších zařízení v odvětví 
nebo pododvětví v Unii v letech 2021 a 
2022 pro příslušné referenční úrovně 
výrobků, se bezplatně přidělí dalších 10 % 
příslušné referenční hodnoty.
Pro účely dodatečného přidělení 
bezplatných povolenek uvedeného v 
sedmém pododstavci tohoto odstavce se 
použijí tyto povolenky:
a) veškeré povolenky, které nebyly 
přiděleny v důsledku snížení bezplatných 
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povolenek o 25 % v souladu s šestým 
pododstavcem tohoto odstavce;
b) odchylně od čl. 1 odst. 5a 
rozhodnutí (EU) 2015/1814 a v nezbytném 
rozsahu povolenky, které by jinak byly v 
souladu s uvedeným článkem 
zneplatněny.

______________

(*) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. 
věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje systém bonus-malus, který by dále motivoval k dekarbonizaci. Zařízení 
nad referenční úrovní, která nepodnikají žádné kroky k dekarbonizaci, by již neměla využívat 
stejné množství bezplatných povolenek. Na druhou stranu podíl nejlepších výsledků pod 
referenční hodnotou by měl mít možnost získat bonus v rámci bezplatného přidělení.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a – bod ii
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem poskytnout další pobídky ke 
snižování emisí skleníkových plynů a ke 
zlepšení energetické účinnosti se před 
obdobím let 2026–2030 přezkoumají 
předem stanovené referenční hodnoty pro 
celou Unii s cílem potenciálně změnit 
definice a systémové hranice stávajících 
referenčních hodnot produktu.;

S cílem poskytnout další pobídky ke 
snižování emisí skleníkových plynů a ke 
zlepšení energetické účinnosti se před 
obdobím let 2026–2030 přezkoumají 
předem stanovené referenční hodnoty pro 
celou Unii s cílem potenciálně změnit 
definice a systémové hranice stávajících 
referenčních hodnot produktu. Referenční 
hodnoty vyplývající z tohoto přezkumu se 
zveřejní, jakmile budou k dispozici 
potřebné informace, aby se aktualizace 
mohly použít od roku 2026.;
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Or. en

Odůvodnění

Zajistí se včasná aktualizace referenčních hodnot

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od předchozího pododstavce se 
na výrobu těchto produktů v prvních letech 
uplatňování nařízení [CBAM] přidělují 
bezplatné povolenky ve sníženém 
množství. Použije se faktor snižující 
přidělování bezplatných povolenek na 
výrobu těchto produktů (faktor CBAM). 
Faktor CBAM činí 100 % pro období od 
vstupu [nařízení CBAM] v platnost do 
konce roku 2025, 90 % v roce 2026 a 
každý rok se sníží o 10 procentních bodů 
tak, aby do desátého roku dosáhl 0 %.

Odchylně od prvního pododstavce se na 
výrobu produktů uvedených v příloze I k 
tomuto nařízení v prvních letech 
uplatňování nařízení [CBAM] přidělují 
bezplatné povolenky ve sníženém 
množství. Použije se faktor snižující 
přidělování bezplatných povolenek na 
výrobu těchto produktů (faktor CBAM). 
Faktor CBAM činí 100 % pro období mezi 
... [datum vstupu [nařízení CBAM] v 
platnost] a koncem roku 2025, činí 90 % v 
roce 2026 a každý rok se sníží o 10 
procentních bodů tak, aby do desátého roku 
dosáhl 0 %.

Or. en

Odůvodnění

Postupné rušení bezplatného přidělování povolenek by mělo být přezkoumáno s ohledem na 
skutečný vstup v platnost a účinnost mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. 
Zpravodaj proto navrhuje dočasnou rezervu CBAM spojenou s mechanismem průběžného 
přezkumu, aby se zabránilo dvojí ochraně a zároveň se umožnila rychlá reakce v případě, že 
by vznikly nepředvídané mezery v ochraně před únikem uhlíku. Případné odpovídající mezery 
v Inovačním fondu jsou kompenzovány prostřednictvím dalších ustanovení tohoto návrhu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
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Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy z prodeje osvědčení v rámci 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích se považují za vnitřní účelově 
vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 2018/1046*. Tyto příjmy 
jsou v nezbytném rozsahu určeny na 
pokrytí nákladů na provoz, údržbu a 
prosazování mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích. 80 % příjmů 
zbývajících po pokrytí těchto nákladů se 
přidělí do rozpočtu Unie na podporu 
dekarbonizace odvětví uvedených v příloze 
I nařízení (EU) .../..... [CBAM], včetně 
posílení výdajů na inovace v programu 
Horizont Evropa. 20 % příjmů, které 
zůstanou po pokrytí těchto nákladů, se 
přidělí do rozpočtu Unie na podporu úsilí 
nejméně rozvinutých zemí o 
dekarbonizaci jejich zpracovatelského 
průmyslu, a to i prostřednictvím posílení 
výdajů na oblast klimatu v rámci nástroje 
předvstupní pomoci III a příslušných 
zeměpisných a tematických programů 
Nástroje pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci.
________________
* Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, 
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, 
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, 
(EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí 
č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění spravedlnosti by Komise měla navázat spolupráci s nejméně rozvinutými 
zeměmi a usilovat o uzavření dohod s cílem aktivně podpořit rychlou dekarbonizaci jejich 
zpracovatelského průmyslu, zejména v odvětvích, na něž se vztahuje mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, aby jim pomohla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a – pododstavec 2b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise naváže spolupráci s nejméně 
rozvinutými zeměmi s cílem podpořit 
rychlou dekarbonizaci jejich 
zpracovatelského průmyslu, a to i 
prostřednictvím výdajů na ochranu 
klimatu z příslušných programů v 
rozpočtu Unie, aby se snížil počet 
osvědčení v rámci mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, které 
mají deklaranti v nejméně rozvinutých 
zemích vyřadit, a zároveň zajistil 
udržitelný růst.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění spravedlnosti by Komise měla navázat spolupráci s nejméně rozvinutými 
zeměmi a usilovat o uzavření dohod s cílem aktivně podpořit rychlou dekarbonizaci jejich 
zpracovatelského průmyslu, zejména v odvětvích, na něž se vztahuje mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, aby jim pomohla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolenky vyplývající ze snížení 
bezplatných povolenek se zpřístupní na 
podporu inovací v souladu s čl. 10a odst. 
8.;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro tyto povolenky je vytvořena rezerva v rámci mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, tento pododstavec se vypouští.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1aa. Pro každý rok v období od roku 
2026 do roku 2035 se povolenky 
vyplývající ze snížení počtu bezplatných 
povolenek v souladu s odstavcem 1a 
umístí do rezervy na ochranu před 
únikem uhlíku.
Do 28. února 2026 a do 28. února 
každého následujícího roku v období 
uvedeném v prvním pododstavci předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(CBAM) během kalendářního roku, který 
předchází roku, v němž je zpráva 
předkládána. Komise ve své zprávě 
zejména posoudí, zda mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
vstoupil v platnost a byl účinně prováděn 
tak, aby vedl k takové úrovni ochrany 
před únikem uhlíku, která je rovnocenná 
úrovni ochrany v systému bezplatných 
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povolenek, který podle tohoto článku 
nahrazuje.
Pokud Komise ve své zprávě dospěje k 
závěru, že v kalendářním roce 
předcházejícím roku, v němž byla zpráva 
vypracována, byl systém mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
účinně prováděn tak, že vede k úrovni 
ochrany před únikem uhlíku, která je 
přinejmenším rovnocenná úrovni ochrany 
před únikem uhlíku v systému 
bezplatných povolenek, který nahrazuje 
podle tohoto článku, dají se povolenky 
umístěné v rezervě pro uhlíkové vyrovnání 
na hranicích za předchozí kalendářní rok 
k dispozici na podporu inovací v souladu s 
čl. 10a odst. 8.
Pokud Komise ve své zprávě dospěje k 
závěru, že v kalendářním roce 
předcházejícím roku, v němž byla zpráva 
vypracována, nebyl systém mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
účinně prováděn tak, že vede k úrovni 
ochrany před únikem uhlíku, která je 
přinejmenším rovnocenná úrovni ochrany 
před únikem uhlíku v systému 
bezplatných povolenek, který nahrazuje 
podle tohoto článku, přesunou se 
povolenky umístěné v rezervě pro uhlíkové 
vyrovnání na hranicích za předchozí 
kalendářní rok do zařízení v souladu s čl. 
10a odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Postupné rušení bezplatného přidělování povolenek by mělo být přezkoumáno s ohledem na 
skutečný vstup v platnost a účinnost mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. 
Zpravodaj proto navrhuje dočasnou rezervu CBAM spojenou s mechanismem průběžného 
přezkumu, aby se zabránilo dvojí ochraně a zároveň se umožnila rychlá reakce v případě, že 
by vznikly nepředvídané mezery v ochraně před únikem uhlíku. Případné odpovídající mezery 
v Inovačním fondu jsou kompenzovány prostřednictvím dalších ustanovení tohoto návrhu 
zprávy.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1ab. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 23 za účelem doplnění 
této směrnice, pokud jde o podrobná 
opatření pro rezervu pro uhlíkové 
vyrovnání na hranicích stanovenou v 
odstavci 1aa tohoto článku, včetně kritérií, 
která mají být použita pro posouzení 
uvedené v druhém pododstavci uvedeného 
odstavce, a způsobů přerozdělování 
povolenek z rezervy pro uhlíkové 
vyrovnání na hranicích do zařízení 
uvedených ve čtvrtém pododstavci 
uvedeného odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Postupné rušení bezplatného přidělování povolenek by mělo být přezkoumáno s ohledem na 
skutečný vstup v platnost a účinnost mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. 
Zpravodaj proto navrhuje dočasnou rezervu CBAM spojenou s mechanismem průběžného 
přezkumu, aby se zabránilo dvojí ochraně a zároveň se umožnila rychlá reakce v případě, že 
by vznikly nepředvídané mezery v ochraně před únikem uhlíku. Případné odpovídající mezery 
v Inovačním fondu jsou kompenzovány prostřednictvím dalších ustanovení tohoto návrhu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vkládá se nový odstavec, který zní:
5ba. Odchylně od článku 3ga a od 
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odstavce 5 tohoto článku se povolenky, 
které by jinak byly draženy podle čl. 3ga 
třetího pododstavce, použijí v nezbytném 
rozsahu ke zvýšení maximálního 
množství, které je k dispozici do roku 2030 
podle odstavce 5 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Posunutím předpokládaného data plného uplatnění obchodování s emisemi pro námořní 
dopravu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, se zpřístupní přibližně 57 milionů 
povolenek, které by jinak byly podle návrhu Komise zrušeny. Zpravodaj navrhuje, aby tyto 
dodatečné povolenky byly k dispozici pro zamezení použití opravného koeficientu pro všechna 
odvětví. Pro tento účel by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů 
povolenek.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d b (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5 b b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) vkládá se nový odstavec, který zní:
5bb. Odchylně od článku 3d a od 
odstavce 5 tohoto článku se povolenky, 
které by jinak byly draženy podle čl. 3d 
pododstavců 1 a 1c, použijí v nezbytném 
rozsahu ke zvýšení maximálního 
množství, které je k dispozici do roku 2030 
podle odstavce 5 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Urychlením postupného rušení bezplatného přidělování povolenek pro odvětví letectví o jeden 
rok, tedy z roku 2027 na rok 2026, se uvolní přibližně 12 milionů povolenek, které by se 
dražily navíc k návrhu Komise. Zpravodaj navrhuje, aby tyto dodatečné povolenky byly místo 
toho k dispozici na zamezení použití opravného koeficientu pro všechna odvětí. Pro tento účel 
by bylo do roku 2030 zapotřebí celkem přibližně 120 milionů povolenek.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d c (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 5 b c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) vkládá se nový odstavec, který zní:
5bc. Odchylně od čl. 1 odst. 5a 
rozhodnutí (EU) 2015/1814 a od odstavce 
5 tohoto článku se povolenky, které by 
jinak byly podle čl. 1 odst. 5a uvedeného 
rozhodnutí zrušeny, použijí v nezbytném 
rozsahu ke zvýšení maximálního množství 
dostupného do roku 2030 podle odstavce 5 
tohoto článku po uplatnění odstavců 5ba 
a 5bb tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo použití opravného koeficientu pro všechna odvětví podle návrhu Komise, 
bylo by do roku 2030 zapotřebí přibližně 120 milionů povolenek. Za tímto účelem zpravodaj 
navrhuje postupně nejprve posunout předpokládané datum plného uplatnění systému ETS pro 
námořní dopravu o jeden rok, dále urychlit postupné zrušení bezplatných povolenek pro 
odvětví letectví o jeden rok a konečně za třetí jako variabilní zálohu v rozsahu nezbytném po 
použití ostatních prostředků podíl povolenek v rezervě tržní stability, které by jinak byly 
zneplatněny.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na podporu inovací v oblasti 
nízkouhlíkových technologií a procesů a 
jako příspěvek k cílům nulového znečištění 
bude 365 milionů povolenek z množství, 
které by jinak mohlo být bezplatně 
přiděleno podle tohoto článku, a 85 

Na podporu inovací v oblasti 
nízkouhlíkových technologií a procesů a 
jako příspěvek k cílům nulového znečištění 
bude 365 milionů povolenek z množství, 
které by jinak mohlo být bezplatně 
přiděleno podle tohoto článku, a 365 
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milionů povolenek z množství, které by 
jinak mohlo být vydraženo podle článku 
10, jakož i povolenek vyplývajících ze 
snížení množství bezplatně přidělených 
povolenek podle čl. 10a odst. 1a, umístěno 
do fondu (dále jen „Inovační fond“). 
Povolenky nevydané provozovatelům 
letadel v důsledku jejich uzavření, které 
nejsou nezbytné k pokrytí povolenek, které 
tito provozovatelé případně měli odevzdat, 
ale neodevzdali, se rovněž použijí na 
podporu inovací podle prvního 
pododstavce.

milionů povolenek z množství, které by 
jinak mohlo být vydraženo podle článku 
10, od nichž se odečtou povolenky použité 
pro Fond pro oceány zřízený podle článku 
3gdb, jakož i povolenek uvedených v čl. 10 
odst. 1 pátém pododstavci a povolenek 
vyplývajících ze snížení množství 
bezplatně přidělených povolenek a 
uvolněných z rezervy na ochranu před 
únikem uhlíku podle čl. 10a odst. 1aa 
třetího pododstavce, umístěno do fondu 
(dále jen „Inovační fond“). Inovační fond 
nepodporuje činnosti související s 
jadernou energií. Povolenky nevydané 
provozovatelům letadel v důsledku jejich 
uzavření, které nejsou nezbytné k pokrytí 
povolenek, které tito provozovatelé 
případně měli odevzdat, ale neodevzdali, se 
rovněž použijí na podporu inovací podle 
prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno alespoň rovnocenné doplnění prostředků do Inovačního fondu do roku 
2030, jak navrhuje Komise, a zároveň účinná ochrana před únikem uhlíku vytvořením rezervy 
v rámci mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, zpravodaj navrhuje zvýšit množství 
povolenek dražených pro Inovační fond, které by jinak dražily členské státy, o rovnocenné 
množství 280 milionů povolenek. Kromě toho zpravodaj navrhuje převést 50 % navrhovaného 
navýšení Modernizačního fondu na projekty v rámci Inovačního fondu, což odpovídá přibližně 
97 milionům povolenek.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré zbývající výnosy z 300 milionů 
povolenek dostupných v období let 2013 až 
2020 na základě rozhodnutí Komise 
2010/670/EU* se doplní o 50 milionů 
nepřidělených povolenek z rezervy tržní 

Veškeré zbývající výnosy z 300 milionů 
povolenek dostupných v období let 2013 až 
2020 na základě rozhodnutí Komise 
2010/670/EU* se doplní o 50 milionů 
nepřidělených povolenek z rezervy tržní 
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stability a včas se využijí na podporu 
inovací uvedených v prvním pododstavci. 
Dále se vnější účelově vázané příjmy 
uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 
[FuelEU Maritime] přidělí Inovačnímu 
fondu a budou využity v souladu s tímto 
odstavcem.

stability a včas se využijí na podporu 
inovací uvedených v prvním pododstavci. 
Dále se vnější účelově vázané příjmy 
uvedené v čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 
2018/842 přidělí Inovačnímu fondu a 
budou využity v souladu s tímto 
odstavcem.

___________ ____________

(*) Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze 
dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví 
kritéria a opatření pro financování 
komerčních demonstračních projektů, jež 
jsou zaměřeny na zachycování a 
geologické ukládání CO2, která 
nepoškozují životní prostředí, a 
financování demonstračních projektů 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve 
Společenství, jak je stanoveno směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 
39).“;

(*) Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze 
dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví 
kritéria a opatření pro financování 
komerčních demonstračních projektů, jež 
jsou zaměřeny na zachycování a 
geologické ukládání CO2, která 
nepoškozují životní prostředí, a 
financování demonstračních projektů 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve 
Společenství, jak je stanoveno směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 
39).“;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové pro revizi nařízení o systému ETS a nařízení o „sdílení úsilí“ navrhují, aby 
veškeré příjmy z navrhovaných pokut za nedodržování nařízení o „sdílení úsilí“ byly 
přiděleny do Inovačního fondu systému ETS.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovační fond se vztahuje na odvětví 
uvedená v přílohách I a III, včetně 
environmentálně bezpečného zachycování 
a využívání uhlíku (CCU), které významně 

Inovační fond se vztahuje na odvětví 
uvedená v přílohách I a III, včetně 
environmentálně bezpečného zachycování 
a využívání uhlíku (CCU), které významně 
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přispívá ke zmírňování změny klimatu, 
jakož i na výrobky nahrazující 
vysokouhlíkové výrobky vyráběné v 
odvětvích uvedených v příloze I a má 
napomoci stimulovat výstavbu a provoz 
projektů zaměřených na ekologicky 
bezpečné zachycování a geologické 
ukládání CO2 (CCS), jakož i inovativní 
technologie v oblasti obnovitelné energie a 
skladování energie; způsobem vyváženým 
z hlediska zeměpisného rozmístění. Z 
Inovačního fondu lze rovněž podporovat 
průlomové inovativní technologie a 
infrastrukturu pro dekarbonizaci 
námořního odvětví a výrobu paliv s 
nízkými a nulovými emisemi uhlíku v 
letecké, železniční a silniční dopravě. 
Zvláštní pozornost se věnuje projektům v 
odvětvích, na něž se vztahuje [nařízení 
CBAM], které jsou určeny na podporu 
inovací v oblasti nízkouhlíkových 
technologií, CCU, CCS, obnovitelné 
energie a skladování energie způsobem, 
který přispívá ke zmírnění změny klimatu.

přispívá ke zmírňování změny klimatu, 
jakož i na výrobky nahrazující 
vysokouhlíkové výrobky vyráběné v 
odvětvích uvedených v příloze I a má 
napomoci stimulovat výstavbu a provoz 
projektů zaměřených na ekologicky 
bezpečné zachycování a geologické 
ukládání CO2 (CCS), jakož i inovativní 
technologie v oblasti obnovitelné energie a 
skladování energie; způsobem vyváženým 
z hlediska zeměpisného rozmístění. Z 
Inovačního fondu lze rovněž podporovat 
průlomové inovativní technologie, 
infrastrukturu a výrobu paliv s nízkými a 
nulovými emisemi uhlíku v letecké, 
železniční a silniční dopravě, včetně druhů 
hromadné dopravy, jako je veřejná 
doprava a příležitostná autobusová 
doprava. Zvláštní pozornost se věnuje 
projektům v odvětvích, na něž se vztahuje 
[nařízení CBAM], které jsou určeny na 
podporu inovací v oblasti nízkouhlíkových 
technologií, CCU, CCS, obnovitelné 
energie a skladování energie způsobem, 
který přispívá ke zmírnění změny klimatu. 
Inovační fond může rovněž podporovat 
průlomové inovativní technologie v 
odvětví zemědělství. Významná část 
Inovačního fondu je vyčleněna na 
projekty na podporu inovací a nových 
technologií v odvětví letectví, zejména 
těch, které se týkají inovací v oblasti 
provozu, letectví, draků letadel a motorů a 
čistých a udržitelných leteckých paliv s 
cílem snížit emise skleníkových plynů, 
včetně projektů, které se zabývají 
celkovým dopadem letectví na klima.

Or. en

Odůvodnění

Několik rozšíření systému ETS na stacionární zařízení a nový systém ETS pro silniční 
dopravu a vytápění vyžadují, aby byl dotčeným účastníkům umožněn přístup k Inovačnímu 
fondu. Vyčlenění Inovačního fondu pro odvětví letectví je důležité pro podporu průlomových 
technologií, a tím pro dekarbonizaci odvětví letectví.
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Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně 10 % příspěvků, které jsou podle 
tohoto odstavce k dispozici Inovačnímu 
fondu, se použije na další rozvoj 
železničních systémů a místní veřejné 
dopravy, a to jak fyzické, tak digitální 
infrastruktury a vozového parku.

Or. en

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy. Přechod na železniční 
dopravu je pro klima velmi prospěšný. Proto se v rámci Inovačního fondu poskytuje zvláštní 
podpora odvětví železniční dopravy. Využití příjmů pro železniční systém přispěje k rozvoji 
multimodální infrastruktury a vozového parku s nízkými emisemi pro osobní i nákladní 
dopravu, což je předpokladem pro dosažení cílů EU v oblasti přechodu na jiný druh dopravy. 
Je důležité rozvíjet veřejnou dopravu a poskytovat uživatelům cenově dostupnější a 
atraktivnější nabídku.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 23 za účelem doplnění této 
směrnice, pokud jde o pravidla fungování 
Inovačního fondu, včetně postupu a kritérií 
výběru, a pokud jde o způsobilé sektory a 
technologické požadavky na různé druhy 
podpory.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 23 za účelem doplnění této 
směrnice, pokud jde o pravidla fungování 
Inovačního fondu, včetně postupu a kritérií 
výběru, a pokud jde o způsobilé sektory a 
technologické požadavky na různé druhy 
podpory. Při provádění fondu přijme 
Komise veškerá vhodná opatření v 
souladu s nařízením (EU, Euratom) 
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2020/2092, aby zajistila ochranu 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními a investicemi podporovanými 
Investičním fondem v případě 
nedodržování zásad právního státu v 
členských státech. Za tímto účelem zajistí 
Komise efektivní a účinný systém vnitřní 
kontroly a usiluje o zpětné získávání 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých částek.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla zajistit, aby pro podmíněnost v rámci Inovačního fondu a Modernizačního 
fondu platily stejné požadavky na právní stát jako pro programy v rámci souhrnného rozpočtu 
Unie.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) v článku 10c se odstavec 7 
nahrazuje tímto:

(13) článek 10c se zrušuje;

Členské státy požadují, aby výrobci 
elektřiny a provozovatelé sítí, kteří mají 
z přidělování prospěch, podali každý rok 
do 28. února zprávu o provádění svých 
vybraných investic, včetně bilance 
množství přidělených bezplatných 
povolenek a vzniklých výdajů na investice 
a typů podpořených investic. Členské státy 
o tom podávají zprávy Komisi a Komise 
tyto zprávy zveřejní.;

Or. en

Odůvodnění

Bezplatné povolenky pro odvětví energetiky skončily v roce 2013, avšak 3 členské státy nadále 
využívají přechodné přidělování bezplatných povolenek pro toto odvětví podle článku 10c. 
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Nedávná zpráva Evropského účetního dvora dospěla k závěru, že to nepřispělo k 
dekarbonizaci odvětví energetiky v těchto členských státech. Proto by toto přechodné 
ustanovení mělo být ukončeno, ale dotyčným členským státům by mělo být umožněno 
ponechat si tyto povolenky pro jiné účely, a to buď dražbou a přidáním výnosů do 
Modernizačního fondu, nebo použitím výnosů pro jiný účel v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 1 c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 10ca

Přidělování přechodných bezplatných 
povolenek pro modernizaci energetiky

Veškeré povolenky pro přechodné 
bezplatné přidělení pro modernizaci 
odvětví energetiky, které nebyly 
provozovatelům v dotčených členských 
státech přiděleny do 31. prosince 2023, se 
přičtou k celkovému množství povolenek, 
které dotčený členský stát obdrží k dražbě 
podle čl. 10 odst. 2 písm. a). Členské státy 
však mohou tyto povolenky nebo některé z 
nich použít v souladu s článkem 10d na 
podporu investic v rámci Modernizačního 
fondu."

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli bezplatné povolenky pro odvětví energetiky skončily již v roce 2013, 3 členské státy 
nadále využívají přechodné přidělování bezplatných povolenek pro odvětví energetiky podle 
článku 10c. V nedávné zprávě dospěl Evropský účetní dvůr k závěru, že to nepřispělo k 
dekarbonizaci energetického odvětví v těchto členských státech. Proto by toto přechodné 
ustanovení mělo být ukončeno, ale dotyčným členským státům by mělo být umožněno 
ponechat si tyto povolenky pro jiné účely, a to buď pro dražbu, nebo na podporu investic v 
rámci Modernizačního fondu.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 d – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporované investice jsou v souladu s cíli 
této směrnice, jakož i s cíli sdělení Komise 
ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě 
pro Evropu(*) a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/1119(**) a s 
dlouhodobými cíli vyjádřenými v Pařížské 
dohodě. Z Modernizačního fondu se 
neposkytuje žádná podpora na zařízení na 
výrobu elektřiny využívající fosilní paliva.

Podporované investice jsou v souladu s cíli 
této směrnice, jakož i s cíli sdělení Komise 
ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě 
pro Evropu(*) a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/1119(**) a s 
dlouhodobými cíli vyjádřenými v Pařížské 
dohodě. Z Modernizačního fondu se 
neposkytuje žádná podpora na technologie, 
projekty nebo zařízení související s 
jadernou energií nebo zařízení na výrobu 
elektřiny využívající fosilní paliva.

_________ ____________

(*) COM(2019) 640 final. (*) COM(2019) 640 final.

(**) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 
2021, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 
2018/1999 („evropský právní rámec pro 
klima“) (Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

(**) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 
2021, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 
2018/1999 („evropský právní rámec pro 
klima“) (Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise navrhuje vyjmout jakýkoli druh fosilního paliva, což znamená, že nelze 
podpořit ani velmi moderní plynové elektrárny, které budou velmi brzy přecházet na uhlíkově 
neutrální technologie. V tomto ohledu by bylo nevyvážené, kdyby byly podporovány 
technologie, projekty nebo zařízení související s jadernou energií. Proto zpravodaj navrhuje 
vyloučit i je.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 d – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň 80 % finančních 
prostředků z Modernizačního fondu se 
použije na podporu investic do:

2. 100 % finančních prostředků z 
Modernizačního fondu se použije na 
podporu investic do:

Or. en

Odůvodnění

Podpora priorit v rámci Modernizačního fondu se musí zvýšit, pokud je zpravodaj považuje za 
zvláště důležité pro ekologickou transformaci v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 d – odst. 12

Původní znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 12 se nahrazuje tímto:
12. Komise přijímá prováděcí akty, 
kterými stanoví podrobná pravidla týkající 
se fungování modernizačního fondu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 22a odst. 2.

12. Komise přijímá prováděcí akty, 
kterými stanoví podrobná pravidla týkající 
se fungování modernizačního fondu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 22a odst. 2. Při 
provádění Modernizačního fondu přijme 
Komise veškerá vhodná opatření v 
souladu s nařízením (EU, Euratom) 
2020/2092, aby zajistila ochranu 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními a investicemi podporovanými 
Modernizačním fondem v případě 
nedodržování zásad právního státu v 
členských státech. Za tímto účelem zajistí 
Komise efektivní a účinný systém vnitřní 
kontroly a usiluje o zpětné získávání 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých částek.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)
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Odůvodnění

Komise by měla zajistit, aby pro podmíněnost v rámci Inovačního fondu a Modernizačního 
fondu platily stejné požadavky na právní stát jako pro programy v rámci souhrnného rozpočtu 
Unie.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. e
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3b – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet povolenek, které mají být vyřazeny v 
souvislosti s těmito emisemi, se poměrně 
sníží v případě emisí skleníkových plynů, 
které se považují za zachycené a využité k 
tomu, aby se chemicky vázaly ve výrobku 
jiným způsobem, než je uvedeno v prvním 
pododstavci, s přihlédnutím k posouzení 
životního cyklu výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, které jsou trvale chemicky 
vázány ve výrobku, zpravodaj navrhuje přechodnou kategorii pro částečné snížení pro CCU 
na základě celkového posouzení životního cyklu procesu a výrobku. V dalším kroku – do roku 
2029 – by měl být systém započítávání emisí CCU revidován s cílem přesunout započítávání 
emisí do místa jejich vypouštění do atmosféry, a to za podmínky, že na všechny příslušné 
emise v rámci celého hospodářství se budou přiměřeně vztahovat ceny uhlíku, aby se předešlo 
mezerám a nedostatkům.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. e
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3 b – pododstavec 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá prováděcí akty týkající se Komise přijímá akty v přenesené 
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požadavků souvisejících s posuzováním, 
zda jsou skleníkové plyny trvale chemicky 
vázány ve výrobku tak, aby při běžném 
použití nemohly uniknout do atmosféry.

pravomoci v souladu s článkem 23, 
kterými doplní tuto směrnici stanovením 
požadavků souvisejících s posuzováním, 
zda jsou skleníkové plyny trvale chemicky 
vázány ve výrobku tak, aby při běžném 
použití nemohly uniknout do atmosféry, 
jak je uvedeno v prvním pododstavci 
tohoto odstavce, a stanovením 
transparentní, srovnatelné a spolehlivé 
metodiky pro poměrné snížení rozsahu 
povinnosti vyřazovat povolenky a pro 
posouzení životního cyklu výrobku podle 
druhého pododstavce tohoto odstavce. 
Metodika posuzování životního cyklu 
výrobku zohledňuje dvojí úlohu 
skleníkových plynů jako emisí a jako 
vstupní suroviny, včetně emisí 
zachycených při výrobě výrobku, emisí 
vzniklých během procesu zachycování a 
využití, emisí využitých při výrobě výrobku 
ve srovnání s podobným výrobkem, který 
nevznikl využitím recyklovaného uhlíku, a 
počtu let, po které je uhlík zachycený z 
emisí skleníkových plynů vázán ve 
výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, které jsou trvale chemicky 
vázány ve výrobku, zpravodaj navrhuje přechodnou kategorii pro částečné snížení pro CCU 
na základě celkového posouzení životního cyklu procesu a výrobku. V dalším kroku – do roku 
2029 – by měl být systém započítávání emisí CCU revidován s cílem přesunout započítávání 
emisí do místa jejich vypouštění do atmosféry, a to za podmínky, že na všechny příslušné 
emise v rámci celého hospodářství se budou přiměřeně vztahovat ceny uhlíku, aby se předešlo 
mezerám a nedostatkům.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. e
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3 b – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 22a 
odst. 2.;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, které jsou trvale chemicky 
vázány ve výrobku, zpravodaj navrhuje přechodnou kategorii pro částečné snížení pro CCU 
na základě celkového posouzení životního cyklu procesu a výrobku. V dalším kroku – do roku 
2029 – by měl být systém započítávání emisí CCU revidován s cílem přesunout započítávání 
emisí do místa jejich vypouštění do atmosféry, a to za podmínky, že na všechny příslušné 
emise v rámci celého hospodářství se budou přiměřeně vztahovat ceny uhlíku, aby se předešlo 
mezerám a nedostatkům.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. e a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vkládá se nový odstavec, který zní:
3ba. Zařízení obdrží povolenky na 
skleníkové plyny, které jsou odstraněny z 
atmosféry v důsledku bioenergetiky se 
zachycováním a ukládáním uhlíku 
(BECCS), nebo na skleníkové plyny, které 
jsou zachyceny z atmosféry přímým 
zachycováním vzduchu a geologicky 
uloženy nebo využity tak, aby se trvale 
chemicky vázaly ve výrobku a při běžném 
používání se nedostaly do atmosféry.

Or. en

Odůvodnění

BECCS a přímé zachycování vzduchu jsou inovativní technologie, které nám pomáhají 
vytvářet záporné emise a pomáhají nám dosáhnout cíle Unie, kterým je klimatická neutralita.



PR\1247697CS.docx 77/113 PE703.068v02-00

CS

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. e b (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3 b b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) vkládá se nový odstavec, který zní:
3bb. Do 31. prosince 2029 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, v níž přezkoumá, zda všechny 
emise skleníkových plynů v celém 
hospodářství, zejména ze spaloven 
odpadů, podléhají mechanismům 
stanovování cen uhlíku. Komise případně 
připojí k této zprávě legislativní návrh na 
změnu této směrnice tak, aby povinnost 
vyřadit povolenky vznikla až v okamžiku 
vypuštění do ovzduší, pokud jde o emise 
skleníkových plynů, které se považují za 
zachycené a využité.

Or. en

Odůvodnění

Kromě stávající výjimky pro CCS a navrhované výjimky pro CCU, které jsou trvale chemicky 
vázány ve výrobku, zpravodaj navrhuje přechodnou kategorii pro částečné snížení pro CCU 
na základě celkového posouzení životního cyklu procesu a výrobku. V dalším kroku – do roku 
2029 – by měl být systém započítávání emisí CCU revidován s cílem přesunout započítávání 
emisí do místa jejich vypouštění do atmosféry, a to za podmínky, že na všechny příslušné 
emise v rámci celého hospodářství se budou přiměřeně vztahovat ceny uhlíku, aby se předešlo 
mezerám a nedostatkům.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Opatření vztahující se na odvětví, kde se 
uplatňuje mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, jsou průběžně 
přezkoumávána s ohledem na použití 
nařízení xxx [odkaz na CBAM].“;

„Opatření vztahující se na odvětví, kde se 
uplatňuje mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, včetně opatření 
uvedených v čl. 10a odst. 1a a 1aa této 
směrnice, jsou průběžně přezkoumávána s 
ohledem na použití nařízení xxx [odkaz na 
CBAM].“;

Or. en

Odůvodnění

Postupné rušení bezplatného přidělování povolenek by mělo být přezkoumáno s ohledem na 
skutečný vstup v platnost a účinnost mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. 
Zpravodaj proto navrhuje dočasnou rezervu CBAM spojenou s mechanismem průběžného 
přezkumu, aby se zabránilo dvojí ochraně a zároveň se umožnila rychlá reakce v případě, že 
by vznikly nepředvídané mezery v ochraně před únikem uhlíku. Případné odpovídající mezery 
v Inovačním fondu jsou kompenzovány prostřednictvím dalších ustanovení tohoto návrhu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Kapitola IV a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI 
PRO ODVĚTVÍ BUDOV A SILNIČNÍ 
DOPRAVY

SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI 
PRO ODVĚTVÍ BUDOV, SILNIČNÍ 
DOPRAVY A DALŠÍCH PALIV

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.
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Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení této kapitoly se použijí na 
emise, povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů, vydávání a vyřazování 
povolenek, monitorování, vykazování a 
ověřování v souvislosti s činnostmi 
uvedenými v příloze III. Tato kapitola se 
nepoužije na žádné emise, na něž se 
vztahují kapitoly II, IIa a III.

Ustanovení této kapitoly se použijí na 
emise, povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů, vydávání a vyřazování 
povolenek, monitorování, vykazování a 
ověřování v souvislosti s činnostmi 
uvedenými v příloze III.

Odchylně od prvního odstavce mohou 
členské státy do 31. července 2024 
požádat, aby se ustanovení této kapitoly od 
1. ledna 2027 vztahovala pouze na 
propouštění těch paliv ke spotřebě, která 
se používají ke spalování v odvětví 
soukromé silniční dopravy a k 
soukromého vytápění nebo chlazení 
obytných budov, za předpokladu, že 
mohou prokázat, že jsou schopny odlišit 
monitorování, vykazování a ověřování 
těchto činností od ostatních činností, na 
které se vztahuje tato kapitola, a že mohou 
dosáhnout svých cílů pro rok 2030 podle 
nařízení (EU) 2018/842 bez plného 
uplatňování této kapitoly. Do 31. července 
2024 každý členský stát, který hodlá tuto 
výjimku využít, informuje Komisi a 
poskytne jí v tomto ohledu veškeré 
nezbytné informace. Členské státy, které 
tuto výjimku využijí, jsou povinny 
nahradit odhadovanou ztrátu příjmů z 
dražeb do Sociálního fondu pro 
klimatická opatření zřízeného v souladu s 
nařízením (EU) ..../..... [Sociálního fondu 
pro klimatická opatření]. Komise přijme 
prováděcí akty pro výpočet odhadované 
ztráty příjmů Sociálního fondu pro 
klimatická opatření, jakož i podrobná 
pravidla pro vyplácení náhrad do 
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Sociálního fondu pro klimatická opatření. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 22a 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění nebo chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby od 1. 
ledna 2025 žádný regulovaný subjekt 
neprovozoval činnost uvedenou v příloze 
III, pokud mu nebylo uděleno povolení 
příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 
a 3.

1. Členské státy zajistí, aby od 1. 
ledna 2024 žádný regulovaný subjekt 
neprovozoval činnost uvedenou v příloze 
III, pokud mu nebylo uděleno povolení 
příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 
a 3.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zpravodaj navrhuje výjimku pro soukromé vytápění a soukromou 
dopravu a že je zároveň důležité, aby byly co nejdříve vytvořeny rovné podmínky na 
společném trhu, navrhuje zpravodaj posunout zahájení systému ETS pro komerční činnosti o 
jeden rok.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
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Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 b – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) druhu paliv, která propouští ke 
spotřebě a která se používají ke spalování 
v odvětví budov a silniční dopravy, jak 
jsou vymezena v příloze III, a prostředky, 
jimiž tato paliva ke spotřebě propouští;

b) druhu paliv, která propouští ke 
spotřebě a prostředky, jimiž tato paliva ke 
spotřebě propouští;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 b – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) konečného (konečných) použití 
paliv propuštěných ke spotřebě pro 
činnost uvedenou v příloze III;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.
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Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 b – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis prostředků, jimiž regulovaný 
subjekt propouští paliva ke spotřebě v 
odvětvích, na něž se vztahuje tato 
kapitola;

b) popis prostředků, jimiž regulovaný 
subjekt propouští paliva ke spotřebě;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 b – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) seznam paliv, která regulovaný 
subjekt propouští ke spotřebě v odvětvích, 
na něž se vztahuje tato kapitola;

c) seznam paliv, která regulovaný 
subjekt propouští ke spotřebě;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
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pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Množství povolenek pro celou Unii, 
které se podle této kapitoly začne od roku 
2026 vydávat každoročně, se lineárně 
snižuje počínaje rokem 2024. Hodnota 
roku 2024 je definována jako mezní 
hodnoty emisí pro rok 2024 vypočtené na 
základě referenčních emisí podle čl. 4 odst. 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842(*) pro odvětví, na něž se 
vztahuje tato kapitola, za použití lineární 
trajektorie snižování všech emisí 
spadajících do oblasti působnosti 
uvedeného nařízení. Množství se v každém 
roce následujícím po roce 2024 snižuje o 
lineární faktor 5,15 %. Do 1. ledna 2024 
Komise zveřejní množství povolenek pro 
celou Unii na rok 2026.

1. Množství povolenek pro celou Unii, 
které se podle této kapitoly začne od roku 
2025 vydávat každoročně, se lineárně 
snižuje počínaje rokem 2024. Hodnota 
roku 2024 je definována jako mezní 
hodnoty emisí pro rok 2024 vypočtené na 
základě referenčních emisí podle čl. 4 odst. 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842(*) vynásobených 
procentem emisí, které by od roku 2025 
podléhaly vykazovací povinnosti podle 
článku 30f této směrnice, za použití 
lineární trajektorie snižování všech emisí 
spadajících do oblasti působnosti 
uvedeného nařízení. Množství se v každém 
roce následujícím po roce 2024 snižuje o 
lineární faktor 5,15 %. Do 1. ledna 2024 
Komise zveřejní množství povolenek pro 
celou Unii na rok 2025.

__________ ____________

(*) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/842 ze dne 
30. května 2018 o závazném každoročním 
snižování emisí skleníkových plynů 
členskými státy v období 2021–2030 
přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu 
za účelem splnění závazků podle Pařížské 
dohody a o změně nařízení (EU) 
č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

(*) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/842 ze dne 
30. května 2018 o závazném každoročním 
snižování emisí skleníkových plynů 
členskými státy v období 2021–2030 
přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu 
za účelem splnění závazků podle Pařížské 
dohody a o změně nařízení (EU) 
č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, 
s. 26).

Or. en
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Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 c – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 23, kterými doplní tuto směrnici 
stanovením dodatečného množství 
povolenek, které mají být vydány pro 
každý rok počínaje rokem 2025 jako 
kompenzace za vyřazené povolenky v 
případech, kdy došlo k dvojímu započtení 
emisí, bez ohledu na pravidla pro 
zamezení dvojího započtení uvedená v čl. 
30f odst. 4. Dodatečné množství povolenek 
stanovené Komisí odpovídá celkovému 
množství emisí skleníkových plynů 
kompenzovaných v příslušném 
vykazovaném roce podle aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v čl. 30f odst. 4a 
písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.
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Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolenky, na které se vztahuje tato 
kapitola, se od roku 2026 draží, pokud 
nejsou umístěny do rezervy tržní stability 
vytvořené na základě rozhodnutí (EU) 
2015/1814. Povolenky, na které se vztahuje 
tato kapitola, jsou draženy odděleně od 
povolenek, na něž se vztahují kapitoly II, 
IIa a III.

1. Povolenky, na které se vztahuje tato 
kapitola, se od roku 2025 draží, pokud 
nejsou umístěny do rezervy tržní stability 
vytvořené na základě rozhodnutí (EU) 
2015/1814. Povolenky, na které se vztahuje 
tato kapitola, jsou draženy odděleně od 
povolenek, na něž se vztahují kapitoly II, 
IIa a III.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dražby povolenek podle této kapitoly 
začínají v roce 2026 objemem 
odpovídajícím 130 % objemu dražených 
povolenek pro rok 2026 stanoveným na 
základě množství povolenek pro celou Unii 
pro daný rok a příslušných dražebních 
podílů a objemů podle odstavců 3, 5 a 6. 
Dodatečné objemy, které mají být 

Dražby povolenek podle této kapitoly 
začínají v roce 2025 objemem 
odpovídajícím 130 % objemu dražených 
povolenek pro rok 2025 stanoveným na 
základě množství povolenek pro celou Unii 
pro daný rok a příslušných dražebních 
podílů a objemů podle odstavců 3, 5 a 6. 
Dodatečné objemy, které mají být 
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vydraženy, budou použity pouze pro 
vyřazení povolenek podle čl. 30e odst. 2 a 
odečteny od objemu dražených povolenek 
pro období let 2028 až 2030. Podmínky pro 
tyto dřívější dražby se stanoví v souladu s 
odstavcem 7 a čl. 10 odst. 4.

vydraženy, budou použity pouze pro 
vyřazení povolenek podle čl. 30e odst. 2 a 
odečteny od objemu dražených povolenek 
pro období let 2028 až 2030. Podmínky pro 
tyto dřívější dražby se stanoví v souladu s 
odstavcem 7 a čl. 10 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2026 se podle čl. 1a odst. 3 
rozhodnutí (EU) 2015/1814 vytvoří 600 
milionů povolenek, na něž se vztahuje tato 
kapitola, které představují podíly v rezervě 
tržní stability.

V roce 2025 se podle čl. 1a odst. 3 
rozhodnutí (EU) 2015/1814 vytvoří 600 
milionů povolenek, na něž se vztahuje tato 
kapitola, které představují podíly v rezervě 
tržní stability.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.
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Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. 25 % celkového množství 
povolenek, na které se vztahuje tato 
kapitola, se draží a příjmy z nich se přidělí 
do Sociálního fondu pro klimatická 
opatření zřízeného nařízením (EU) 
20.../nn [nařízení o Sociálním fondu pro 
klimatická opatření].

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby se s rostoucími příjmy z dražeb zvyšovala i velikost Sociálního fondu 
pro klimatická opatření. Návrh Komise není v tomto ohledu dostatečně dobrý, protože 
předpokládá, že 25 % výnosů bude použito pro Sociální fond pro klimatická opatření, ale v 
případě, že cena uhlíku bude výrazně vyšší, než se očekávalo, bude i zátěž pro lidi v nouzi 
vyšší, než se očekávalo. Sociální fond pro klimatická opatření by proto měl být přímo spojen s 
příjmy ze systému ETS. Měl by být spravován mimo rozpočet EU stejně jako Inovační fond a 
Modernizační fond.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příjmy uvedené v odstavci 3a 
představují vnější účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. 21 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) 2018/1046 a použijí se v 
souladu s pravidly platnými pro Sociální 
fond pro klimatická opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby se s rostoucími příjmy z dražeb zvyšovala i velikost Sociálního fondu 
pro klimatická opatření. Návrh Komise není v tomto ohledu dostatečně dobrý, protože 
předpokládá, že 25 % výnosů bude použito pro Sociální fond pro klimatická opatření, ale v 
případě, že cena uhlíku bude výrazně vyšší, než se očekávalo, bude i zátěž pro lidi v nouzi 
vyšší, než se očekávalo. Sociální fond pro klimatická opatření by proto měl být přímo spojen s 
příjmy ze systému ETS. Měl by být spravován mimo rozpočet EU stejně jako Inovační fond a 
Modernizační fond.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celkové množství povolenek, na 
něž se vztahuje tato kapitola, bude po 
odečtení množství stanovených v odstavci 
3 vydraženo členskými státy a rozděleno 
mezi ně podílem, který je totožný s 
podílem referenčních emisí podle čl. 4 
odst. 2 nařízení (EU) 2018/842 pro odvětví, 
na něž se vztahuje tato kapitola, z průměru 
daného členského státu za období 2016 až 
2018.

4. Celkové množství povolenek, na 
něž se vztahuje tato kapitola, bude po 
odečtení množství stanovených v 
odstavcích 3 a 3a vydraženo členskými 
státy a rozděleno mezi ně podílem, který je 
totožný s podílem referenčních emisí podle 
čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/842 
vynásobených procentem emisí, které by 
od roku 2025 podléhaly vykazovací 
povinnosti podle článku 30f této směrnice, 
z průměru daného členského státu za 
období 2016 až 2018.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí způsob, jakým 
mají být využity výnosy z dražeb 
povolenek uvedené v odstavci 4 s 
výjimkou výnosů stanovených jako vlastní 
zdroje v souladu s čl. 311 odst. 3 Smlouvy 
o fungování EU a zanesených do rozpočtu 
Unie. Členské státy použijí své výnosy na 
jednu nebo více činností uvedených v čl. 
10 odst. 3 nebo na jedno nebo obě tato 
opatření:

5. Členské státy určí způsob, jakým 
mají být využity výnosy z dražeb 
povolenek uvedené v odstavci 4 s 
výjimkou výnosů z dražeb povolenek v 
souladu s odstavcem 3a. Členské státy 
použijí své výnosy na vnitrostátní 
spolufinancování svých sociálních plánů 
v oblasti klimatu a na jedno nebo obě tato 
opatření v oblasti sociálního klimatu a 
investic v souladu s článkem 6 nařízení 
(EU) 20../nn [nařízení o Sociálním fondu 
pro klimatická opatření]:

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby 100 % finančních prostředků získaných ze systému ETS2 bylo 
vynaloženo v souladu s kritérii Sociálního fondu pro klimatická opatření. 25 % těchto 
prostředků půjde do Sociálního fondu pro klimatická opatření a zbývajících 75 % prostředků, 
jež zůstanou v rozpočtech členských států, by mělo být vynaloženo podle stejně přísných 
kritérií, aby lidé mohli transformaci skutečně provést.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření, která mají přispět k 
dekarbonizaci vytápění a chlazení budov 
nebo ke snížení energetických potřeb 
budov, včetně integrace obnovitelných 
zdrojů energie a souvisejících opatření 
podle čl. 7 odst. 11 a článků 12 a 20 

a) opatření, která mají přispět ke 
klimatické neutralitě vytápění a chlazení 
budov nebo ke snížení energetických 
potřeb budov, včetně integrace 
obnovitelných zdrojů energie a 
souvisejících opatření podle čl. 7 odst. 11 a 
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směrnice 2012/27/EU [odkazy budou 
aktualizovány revidovanou směrnicí], 
jakož i opatření pro poskytování finanční 
podpory domácnostem s nízkými příjmy v 
budovách s nejvyšší energetickou 
náročností;

článků 12 a 20 směrnice 2012/27/EU 
[odkazy budou aktualizovány revidovanou 
směrnicí], jakož i snížení daní a poplatků, 
které jsou kontraproduktivní z hlediska 
životního prostředí, zejména daní a 
poplatků za elektřinu z obnovitelných 
zdrojů, a opatření pro poskytování finanční 
podpory domácnostem s nízkými příjmy;

Or. en

Odůvodnění

Cílem by měla být klimatická neutralita, nikoli pouze dekarbonizace. Snížit by se měly i další 
druhy emisí, jako je metan a F-plyny. Poskytování podpory pouze lidem žijícím v budovách s 
nejvyšší energetickou náročností by mohlo být kontraproduktivní, protože by odměňovalo ty, 
kteří se do zlepšování svých budov nezapojili. Mnoho nových technologií je již k dispozici, ale 
relativně nízké daně a poplatky za plyn, ropu, naftu a benzin ve srovnání s relativně vysokými 
daněmi a poplatky za elektřinu brání rozšíření těchto technologií na trhu, včetně tepelných 
čerpadel nebo elektromobilů.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření, která mají urychlit 
zavádění vozidel s nulovými emisemi nebo 
poskytnout finanční podporu na zavádění 
plně interoperabilní infrastruktury 
dobíjecích a plnicích stanic pro vozidla s 
nulovými emisemi, nebo opatření, jejichž 
cílem je podpořit přechod na veřejnou 
hromadnou dopravu a zlepšit 
multimodalitu nebo poskytnout finanční 
podporu s cílem řešit sociální aspekty 
týkající se uživatelů dopravy s nízkými a 
středními příjmy.

b) opatření, která mají urychlit 
zavádění vozidel s nulovými emisemi nebo 
poskytnout finanční podporu na zavádění 
plně interoperabilní infrastruktury 
dobíjecích a plnicích stanic pro vozidla s 
nulovými emisemi, nebo opatření, jejichž 
cílem je podpořit přechod na veřejnou 
hromadnou dopravu a zlepšit 
multimodalitu včetně rozvoje osobní a 
nákladní železniční dopravy nebo 
poskytnout finanční podporu s cílem řešit 
sociální aspekty týkající se uživatelů 
dopravy s nízkými a středními příjmy.

Or. en
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Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy. Přechod na železniční 
dopravu je pro klima velmi prospěšný. Zranitelné domácnosti jsou obzvláště závislé na 
kvalitní veřejné dopravě. Proto je obzvláště důležité investovat příjmy ze systému ETS do 
rozvoje veřejné dopravy a do cenově dostupnější a atraktivnější nabídky pro uživatele. Proto 
musí být do odvětví železniční dopravy přiděleny dodatečné příjmy.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 d – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce použijí 
členské státy nejméně 10 % příjmů z 
dražeb povolenek na rozvoj osobní a 
nákladní železniční dopravy v souladu s 
prvním pododstavcem písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy. Přechod na železniční 
dopravu je pro klima velmi prospěšný. Zranitelné domácnosti jsou obzvláště závislé na 
kvalitní veřejné dopravě. Proto je obzvláště důležité investovat příjmy ze systému ETS do 
rozvoje veřejné dopravy a do cenově dostupnější a atraktivnější nabídky pro uživatele. Proto 
musí být do odvětví železniční dopravy přiděleny dodatečné příjmy. To přinese nejen zmírnění 
změny klimatu, ale také významné úspory energie v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy od 1. ledna 2027 
zajistí, aby do 30. dubna každého roku 
regulovaný subjekt vyřadil počet 

2. Členské státy od 1. ledna 2026 
zajistí, aby do 30. dubna každého roku 
regulovaný subjekt vyřadil počet 
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povolenek, na něž se vztahuje tato kapitola, 
rovnající se celkovým emisím 
odpovídajícím množství paliv 
propuštěných ke spotřebě podle přílohy III 
za předchozí kalendářní rok ověřených 
podle článků 15 a 30f a aby tyto povolenky 
byly následně zrušeny.

povolenek, na něž se vztahuje tato kapitola, 
rovnající se celkovým emisím 
odpovídajícím množství paliv 
propuštěných ke spotřebě podle přílohy III 
za předchozí kalendářní rok ověřených 
podle článků 15 a 30f a aby tyto povolenky 
byly následně zrušeny.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt od kalendářního roku 
2025 monitoroval za každý rok emise 
odpovídající množství paliv propuštěných 
ke spotřebě podle přílohy III. Zajistí 
rovněž, aby každý regulovaný subjekt tyto 
emise vykázal příslušnému orgánu v 
následujícím roce počínaje rokem 2026 v 
souladu s akty uvedenými v čl. 14 odst. 1.

2. Členské státy zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt od kalendářního roku 
2024 monitoroval za každý rok emise 
odpovídající množství paliv propuštěných 
ke spotřebě podle přílohy III. Zajistí 
rovněž, aby každý regulovaný subjekt tyto 
emise vykázal příslušnému orgánu v 
následujícím roce počínaje rokem 2025 v 
souladu s akty uvedenými v čl. 14 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
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pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 f – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt monitoroval pro každý 
kalendářní rok od roku 2025 podíl 
nákladů, které souvisejí s vyřazením 
povolenek a jsou přeneseny na konečného 
spotřebitele, na množství paliv 
propuštěných ke spotřebě podle přílohy 
III. Členské státy rovněž zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt tyto náklady vykázal 
příslušnému orgánu v následujícím roce 
počínaje rokem 2026 v souladu s 
prováděcími akty uvedenými v čl. 14 odst. 
1. Komise každoročně podává zprávu o 
podílu nákladů, které souvisejí s 
vyřazením povolenek a jsou přeneseny na 
konečného spotřebitele, a to pro každý 
regulovaný subjekt. Tato zpráva se 
zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

I když je právně náročné požadovat, aby část nákladů na emise uhlíku nebyla přenesena na 
koncového spotřebitele, měl by být podíl nákladů, které každá společnost přenáší na 
koncového spotřebitele, veřejně oznamován, aby byly k dispozici srovnatelné a transparentní 
informace.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 f – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt, který je 1. ledna 2025 
držitelem povolení podle článku 30b, do 
30. března 2025 vykázal své historické 
emise za rok 2024.

3. Členské státy zajistí, aby každý 
regulovaný subjekt, který je 1. ledna 2025 
držitelem povolení podle článku 30b, do 
30. března 2025 vykázal své historické 
emise za rok 2024.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby 
regulované subjekty byly schopny 
spolehlivě a přesně identifikovat a 
zdokumentovat jednotlivé druhy paliv, 
přesné objemy paliv propuštěných ke 
spotřebě, která se používají ke spalování v 
odvětví budov a silniční dopravy, jak je 
uvedeno v příloze III, a konečné použití 
paliv propuštěných regulovanými subjekty 
ke spotřebě. Členské státy přijmou vhodná 
opatření, aby se zabránilo riziku dvojího 
započtení emisí, na něž se vztahuje tato 
kapitola, a emisí podle kapitol II, IIa a III. 
Podrobná pravidla pro zamezení dvojímu 
započtení se přijmou v souladu s čl. 14 
odst. 1.

4. Prováděcí akty stanovené v čl. 14 
odst. 1 stanoví podrobná a 
harmonizovaná pravidla, aby se zabránilo 
dvojímu započtení emisí, na něž se 
vztahuje tato kapitola, a emisí podle kapitol 
II, IIa a III.

Or. en
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Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 f – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 23 za účelem doplnění této 
směrnice stanovením plně 
harmonizovaných pravidel pro celou Unii, 
pokud jde o náhradu nepřímých nákladů 
vzniklých v důsledku systému 
obchodování s emisemi podle této 
kapitoly.
Tyto akty v přenesené pravomoci obsahují 
také opatření týkající se:
a) kompenzace nepřímých nákladů 
pro provozovatele zařízení podle článku 
3e, které vznikají z nákladů přenesených 
do cen paliv, pokud jde o emise ze 
spalování paliv, a za předpokladu, že tyto 
emise jsou vykazovány provozovatelem 
podle článku 14 i regulovaným subjektem 
podle tohoto článku a že nedochází k 
dvojímu započtení podle odstavce 4 tohoto 
článku; výpočet výše náhrady vychází z 
průměrné ceny povolenek vydražených 
podle čl. 30d odst. 4 v příslušném 
vykazovaném roce podle tohoto článku; 
příjmy z dražeb povolenek, na které se 
vztahuje tato kapitola, se v nezbytném 
rozsahu a do výše odpovídající dvojímu 
započtení ve vykazovaném roce podle 
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tohoto článku použijí na výši náhrady;
b) kompenzace nepřímých nákladů 
pro podniky v odvětvích nebo 
pododvětvích, které jsou vystaveny 
skutečnému riziku úniku uhlíku v 
důsledku významných nepřímých 
nákladů, jež jsou skutečně vynaloženy na 
náklady spojené s emisemi skleníkových 
plynů promítnuté do cen paliv; kromě 
odvětví a pododvětví stanovených v aktech 
v přenesené pravomoci uvedených v čl. 
10b odst. 5 Komise posoudí ohrožení 
únikem uhlíku a to, zda zahrnout další 
odvětví a pododvětví, na základě kritérií 
stanovených v čl. 10b odst. 2 postupem 
podle čl. 10b odst. 3 druhého a třetího 
pododstavce; kompenzace poskytované 
podle tohoto písmene vycházejí z předem 
stanovených referenčních hodnot v 
souladu s čl. 10a odst. 2 a jsou takové, aby 
byla zajištěna přiměřená ochrana proti 
riziku úniku uhlíku a rovné podmínky pro 
zařízení, na něž se vztahuje kapitola III, 
tak aby se se zařízeními ve stejném odvětví 
nebo pododvětví zacházelo stejně; 
příjemci odškodnění podléhají 
požadavkům stanoveným v čl. 10a odst. 1 
třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/757 
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2



PR\1247697CS.docx 97/113 PE703.068v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2, pokud 
jde o zajištění fungování systému EU ETS, 
a v čl. 6 odst. 8, čl. 7 odst. 5, čl. 11a odst. 
4, čl. 13 odst. 6 a čl. 15 odst. 6 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od vstupu 
[revidovaného nařízení o monitorování, 
vykazování a ověřování] v platnost.“;

„Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2, pokud 
jde o zajištění fungování systému EU ETS, 
a v čl. 6 odst. 8, čl. 7 odst. 5, čl. 11a odst. 
4, čl. 13 odst. 6 a čl. 15 odst. 6 je svěřena 
Komisi na dobu 5 let od vstupu 
[revidovaného nařízení o monitorování, 
vykazování a ověřování] v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.“;

Or. en

Odůvodnění

Sladění s postojem Evropského parlamentu k revizi monitorování, vykazování a ověřování 
podle čl. 23 odst. 2 nařízení o monitorování, vykazování a ověřování.

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 – písm. b – podbod -i (nový)
 Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – řádek 1

Původní znění

Spalování paliv v zařízeních s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW jiných než zařízeních pro 
spalování nebezpečného nebo 
komunálního odpadu

Oxid uhličitý

Pozměňovací návrh

-i) První řádek se nahrazuje tímto:
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Spalování paliv v zařízeních s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 20 MW jiných než zařízeních pro 
spalování nebezpečného odpadu, včetně 
spalování paliv v zařízeních na spalování 
komunálního odpadu od 1. ledna 2028

Oxid uhličitý

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 – písm. c – podbod vii
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – tabulka – řádek 30

Znění navržené Komisí

„Námořní doprava Skleníkové plyny, na které se vztahuje 
nařízení (EU) 2015/757“

Námořní dopravní činnosti lodí, které 
spadají pod nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/757, 
podnikajících plavby za účelem přepravy 
osob nebo nákladu pro obchodní účely

Pozměňovací návrh

„Námořní doprava Oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4) v 
souladu s nařízením (EU) 2015/757“

Námořní dopravní činnosti lodí, které 
spadají pod nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/757, 
podnikajících plavby za účelem přepravy 
osob nebo nákladu pro obchodní účely

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 – podbod 1
 Směrnice 2003/87/ES
Příloha II b – část B
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Znění navržené Komisí

Část B – ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ Z MODERNIZAČNÍHO FONDU PODLE ČL. 10 
ODST. 1 ČTVRTÉHO PODODSTAVCE
Bulharsko 5,0 %
Česko 12,9 %
Estonsko 2,2 %
Řecko 10,3 %
Chorvatsko 2,3 %
Lotyšsko 1,1 %
Litva 1,9 %
Maďarsko 5,9 %
Polsko 34,8 %
Portugalsko 8,8 %
Rumunsko 9,9 %
Slovensko 4,9 %

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 – podbod 2
 Směrnice 2003/87/ES
Příloha III – tabulka 

Znění navržené Komisí

Činnost: Skleníkové plyny

1. Propuštění paliv, která jsou používaná 
ke spalování v odvětví budov a silniční 
dopravy, ke spotřebě. 

Oxid uhličitý (CO2)

Tato činnost nezahrnuje:

a) propuštění ke spotřebě u paliv 
používaných v činnostech uvedených 
v příloze I této směrnice s výjimkou těch, 
které se používají ke spalování při 
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činnostech souvisejících s přepravou 
skleníkových plynů za účelem 
geologického ukládání (řádek dvacet 
sedm v kategoriích činností); 
b) propuštění ke spotřebě u paliv, která 
mají emisní faktor nula.
2. Odvětví budov a silniční dopravy musí 
odpovídat následujícím zdrojům emisí 
uvedeným v pokynech IPCC pro národní 
inventury skleníkových plynů z roku 2006 
s následujícími, nezbytnými úpravami 
těchto definic:
a) kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
(CHP) (kód v kategorii zdrojů 1A1a ii) a 
teplárny (kód v kategorii zdrojů 1A1a iii), 
pokud produkují teplo pro kategorie c) 
nebo d) tohoto bodu, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím sítí dálkového 
vytápění; 
b) silniční doprava (kód v kategorii zdrojů 
1A3b), s výjimkou používání 
zemědělských vozidel na zpevněných 
silnicích;
c) komerční / institucionální (kód 
v kategorii zdrojů 1A4a);
d) rezidenční (kód v kategorii zdrojů 
1A4b).

Pozměňovací návrh

Činnost: Skleníkové plyny

Propuštění paliv, která jsou používaná ke 
spalování ke spotřebě.

Oxid uhličitý (CO2)

Tato činnost nezahrnuje:
propuštění ke spotřebě u paliv používaných 
v činnosti „Letectví“ v příloze I této 
směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES
Příloha IV – část C – bod B – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Pro každý druh paliva propuštěného 
ke spotřebě, který se využívá při spalování 
v odvětvích budov a silniční dopravy – jak 
je uvedeno v příloze III –, pro který se 
provádí výpočet emisí:

B. Pro každý druh paliva propuštěného 
ke spotřebě, který se využívá při spalování:

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
pro soukromou silniční dopravu a vytápění a chlazení obytných budov.

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES
Příloha IV – část C – bod B – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konečné užití paliva propuštěného 
ke spotřebě a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nového systému ETS se rozšiřuje na všechna paliva, aby se zajistily rovné 
podmínky a odstranily mezery mezi stávajícím a novým ETS (zejména procesní vytápění v 
menších zařízeních). Kromě toho zjednodušuje administrativu distributorům pohonných hmot. 
Aby se zabránilo dvojímu započtení, zavádí se odpovídající opravný mechanismus. Kromě 
toho se provádění posouvá o jeden rok a zavádí se doložka o výjimce do roku 2027 pro paliva 
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pro soukromou silniční dopravu a vytápění obytných budov.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Důvodová zpráva

„Politiky odrážející vysokou cenu emisí jsou v modelech nezbytné pro dosažení nákladově 
efektivních cest pro cíl 1,5 °C (vysoká spolehlivost).“1

Mezivládní panel pro změnu klimatu 

Systém obchodování s emisemi je jádrem evropské politiky v oblasti klimatu. V oblastech, 
kde byl zaveden, zejména v odvětví elektřiny, vedl k dramatickému snížení emisí, zejména 
v posledních třech letech, kdy byly provedeny zásadní reformy. V jiných oblastech, 
například v dopravě, kde ceny uhlíku na evropské úrovni neexistovaly, se emise zvýšily.

Obrázek 1. Emise CO2 v EU27 podle odvětví (v milionech tun)

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), červen 2021.

Návrhy Komise obsažené v balíčku Fit for 55 zahrnují kromě stanovení cen uhlíku také 
kombinaci politických opatření, mimo jiné rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších prvků, které nám celkově 
umožní dosáhnout našich cílů. Zpravodaj v zásadě podporuje návrh Komise a zároveň se 
domnívá, že je nutné texty vylepšit.

Stanovení cen uhlíku prostřednictvím systému obchodování s emisemi má zásadní 
význam. Každý, kdo má dobrý nápad na snížení emisí CO2 a realizuje ho, by se měl mít lépe. 
To platí pro podniky, ale i pro soukromé osoby. Pouhá opatření formou příkazu a kontroly 
nemohou stačit, protože 447 milionů lidí žijících v EU má rozhodně více a lepších nápadů 
než politici v hlavních městech nebo pouze v Bruselu. Opatření formou příkazu a kontroly 
jsou také spojena s náklady, které jsou někdy mnohem vyšší než ceny uhlíku, ale tyto 
náklady nejsou transparentní. 

Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu: „Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the 
Context of Sustainable Development“ (Cesty ke zmírnění dopadů změny klimatu slučitelné s cílem 1,5 °C v 
kontextu udržitelného rozvoje), 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf, s. 95.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf
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Cílenější využití příjmů s výrazným sociálním prvkem

Naproti tomu systém obchodování s emisemi vytvoří nejen náklady, ale také příjmy, které 
mohou být použity na podporu nových technologií a zejména na podporu lidí v nouzi. 
Mnoho nových technologií je již k dispozici, ale relativně nízké daně a poplatky za plyn, 
ropu, naftu a benzin ve srovnání s relativně vysokými daněmi a poplatky za elektřinu brání 
rozšíření těchto technologií na trhu, včetně tepelných čerpadel nebo elektromobilů. 

Aby byl balíček Fit for 55 skutečně úspěšný, je třeba kombinovat zpoplatnění uhlíku 
s cíleným využitím výnosů. Měly by se snížit daně a poplatky z obnovitelných zdrojů 
energie, protože brání inovacím a jsou problémem zejména pro domácnosti s nízkými příjmy, 
které za elektřinu utratí větší část svých příjmů než průměrná populace.

ETS1 – Dekarbonizace průmyslu, nikoli deindustrializace Evropy

Zpravodaj souhlasí s obecným přístupem Evropské komise a s ambicemi navrhovaného 
textu. To je v souladu s čistým cílem 55 % pro rok 2030. Navrhuje však cílená zlepšení pro 
inovace a ochranu před únikem uhlíku. 

Dekarbonizace průmyslových odvětví: Cílenější podpora inovací

Návrh Komise již obsahuje některé velmi důležité nástroje na podporu průlomových 
technologií, například klimaticky neutrální výroby oceli. Společnosti, které již nebudou 
používat fosilní paliva, budou moci využívat bezplatné povolenky po dobu dalších pěti let, 
aby tak podpořily tyto průlomové inovace. Bude vytvořena nová referenční úroveň, která 
bude zahrnovat nové technologie, jako je výroba oceli na bázi vodíku. Zpravodaj navrhuje 
upřesnění, aby bylo zajištěno, že tato nová referenční hodnota bude skutečně zavedena 
nejpozději dne 1. ledna 2026. 

Zpravodaj k návrhu Komise zavádí dva nové prvky, které lze zhruba popsat jako systém 
bonus-malus. Zařízení, která nejenže fungují na referenční úrovni, ale dosahují lepších 
výsledků než průměr 10 % nejlepších v dané třídě výrobků, by měla získat dodatečný 
bonus. Zpravodaj navrhuje, aby všichni účastníci systému obchodování s emisemi předložili 
plány klimatické neutrality. Jedná se o důležitý nástroj, který má zajistit, aby všichni 
pochopili, že všechny hospodářské subjekty musí nakonec zajistit klimatickou neutralitu. 
Bezplatné povolenky by měly být výrazně omezeny pro společnosti, které nemají 
přesvědčivé plány nebo je nerealizují. Bezplatné povolenky by měly být nástrojem, který 
umožní dekarbonizaci a klimatickou neutralitu, ale neměly by být nástrojem, který udrží 
tradiční elektrárny navždy při životě. Vnitrostátní státní podpora na podporu transformace 
v souladu s plány klimatické neutrality by neměla být považována za protiprávní státní 
podporu. 

Ne deindustrializaci Evropy – inteligentní kombinace bezplatných povolenek 
a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

Návrh Komise bohužel nevylučuje riziko, že i ti, kteří dosáhnou nejlepších výsledků, 
budou muset do konce fáze 4 nakoupit dodatečné povolenky v důsledku zavedení 
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opravného koeficientu pro všechna odvětví. To snižuje předvídatelnost pro provozovatele, 
odrazuje od investic v Evropě a může vést k úniku uhlíku a ztrátě pracovních míst. Proto 
je důležité, aby byly k dispozici dodatečné povolenky, které umožní vyhnout se uplatnění 
opravného koeficientu pro všechna odvětví, a to až do té míry, aby si alespoň ti, kteří 
dosáhli nejlepších výsledků, mohli být jisti, že nebudou do roku 2030 zatíženi 
dodatečnými náklady. Aby byly tyto povolenky k dispozici, navrhuje zpravodaj urychlené 
zavedení povolenek v námořním odvětví a spolupracuje za týmž účelem se zpravodajem 
pro odvětví letectví. Pokud by tyto dodatečné povolenky stále nestačily k tomu, aby se 
zabránilo použití opravného koeficientu pro všechna odvětví, pak by měly být případné 
zbývající povolenky odebrány z rezervy tržní stability.

Je velmi důležité zajistit co nejlepší souhru mezi bezplatnými povolenkami a mechanismem 
uhlíkového vyrovnání na hranicích. Návrh Komise předpokládá postupné zvyšování ochrany 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a postupné omezování bezplatných 
povolenek. Zpravodaj je přesvědčen, že je nezbytné mít ochrannou doložku pro případ, že 
by mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích nemohl být proveden tak, jak se 
předpokládalo. Bezplatné povolenky, které již nejsou přidělovány v odvětvích, kde se 
uplatňuje mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, protože tento mechanismus 
začíná fungovat, by neměly být zrušeny nebo jinak využity, ale měly by být uloženy do 
rezervy pro daný rok a draženy pouze v případě, že mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích v daném roce fungoval efektivně. V případě, že mechanismus uhlíkového vyrovnání 
na hranicích nefunguje efektivně, měly by být dotčeným zařízením poskytnuty zpětně. Tato 
rezerva by neměla snížit celkovou částku Inovačního fondu. Proto by měl být Inovační fond 
stabilizován jinými příjmy, které jsou odváděny z podílu členských států. 

Ano solidaritě, ale cílenější

Zpravodaj podporuje nejdůležitější prvky návrhu Komise týkající se solidarity. Od roku 
2013 se 10 % příjmů přerozděluje mezi členské státy, zejména ze západní do střední 
a východní Evropy, aby se zohlednily zvláštní problémy těchto zemí v rámci ekologické 
transformace. Za předpokladu ceny uhlíku ve výši 50 EUR by těchto 10 % znamenalo 30,65 
miliardy EUR v letech 2021 až 2030. Zpravodaj se tohoto ustanovení o solidaritě nehodlá 
dotknout. 

Druhým prvkem solidarity je Modernizační fond, který v současné době využívá 10 
členských států. Pro tento fond jsou určena 2 % příjmů. Komise navrhuje navýšení 
Modernizačního fondu o dalších 2,5 % a tvrdí, že z důvodu výpočtu je třeba, aby z něj 
čerpaly další dva členské státy. To však prohlubuje problém, který již existuje 
v příhraničních oblastech. Modernizační fond je omezen na hranice jednotlivých států, 
přičemž i regiony v jiných členských státech jsou vystaveny obrovským výzvám, a ne 
všechny regiony v přijímajících členských státech jsou vystaveny stejným výzvám. Příkladem 
je hranice mezi Španělskem a Portugalskem. Podle návrhu Komise by Španělsko z fondu 
nemělo žádný prospěch, zatímco Portugalsko by z něj mělo značný prospěch (až 850 milionů 
EUR do roku 2030, za předpokladu ceny uhlíku ve výši 50 EUR). Totéž platí pro Slovinsko, 
které z fondu nic nečerpá, na rozdíl od sousedních členských států, Maďarska a Chorvatska 
(dohromady až 792 milionů EUR do roku 2030 za předpokladu ceny uhlíku ve výši 50 EUR). 
Z toho důvodu zpravodaj navrhuje následující kompromis: 

2 % příspěvků zůstávají v Modernizačním fondu a jsou přerozdělovány stejným 
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způsobem jako v minulosti. Navýšení bude rozděleno. Polovina z tohoto navýšení bude 
použita pro Modernizační fond, ale nikoli podle státních hranic, nýbrž podle regionů. 
Regiony, které mohou čerpat podporu, by měly být stejné jako regiony v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci. Rozdělení mezi členské státy bude stejné. Druhá polovina 
navýšení by měla být použita na navýšení Inovačního fondu, protože ten bude k dispozici 
všem členským státům a umožní transformaci tam, kde to bude potřeba. 

Třetím prvkem je článek 10c, který umožňuje některým členským státům poskytovat 
bezplatně povolenky svému odvětví energetiky. Tato možnost je od roku 2013 zakázána 
pro naprostou většinu členských států a je zřejmé, že bezplatné povolenky na fosilní paliva 
nejsou v souladu s ambiciózními cíli Evropské unie. Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje 
vypustit možnost bezplatných povolenek v článku 10c. Členské státy, které toto ustanovení 
využívají, mohou peníze použít pro Modernizační fond nebo mohou povolenky dražit 
a výnosy použít podle svých vnitrostátních priorit v souladu s touto směrnicí. 

Zacházení s fosilními palivy a jadernou energií ve fondech

Komise navrhuje fosilní paliva z Modernizačního fondu zcela vyloučit. To by znamenalo, 
že ani nejmodernější plynové elektrárny, které budou ve velmi krátké době převedeny na 
uhlíkově neutrální palivo, nebude možné financovat. Naproti tomu pro jadernou energii 
žádné pravidlo neexistuje. Vzhledem k současné polemice se zpravodaj domnívá, že by se 
Modernizační fond měl zaměřit na obnovitelné zdroje, účinnost a další jednoznačně 
nekontroverzní technologie. Jaderná energie by obecně neměla být financována 
prostřednictvím systému ETS, aby nebyla narušena důvěryhodnost systémů, zejména 
v zemích, které jsou čistými přispěvateli do systému. 

Spalování odpadů – okamžité začlenění problematické, dlouhodobé začlenění 
nezbytné

Bylo navrženo zahrnout spalování komunálního odpadu do ETS. To nelze provést ze dne na 
den, protože někdy je alternativou ke spalování skládkování, které je velmi nešetrné 
k životnímu prostředí kvůli emisím metanu nebo vývozu odpadu do zemí, kde EU zatím 
nemá dostatečnou kontrolu nad způsobem jeho zpracování. Je však velmi důležité, aby se na 
všechny emitenty konečně vztahovala cena uhlíku v Evropské unii, a spalování odpadu 
rozhodně nebylo nejlepší možnou volbou. Přidáním ceny za uhlík ke spalování bude 
motivovat k recyklaci, opětovnému použití a dalším ekologicky šetrným rozhodnutím 
v souladu s oběhovým hospodářstvím. Proto zpravodaj navrhuje, aby po posouzení dopadů 
a po ujištění, že lze co nejvíce vyloučit negativní účinky způsobené skládkováním a vývozem, 
bylo spalování odpadů zahrnuto do systému obchodování s emisemi ode dne 1. ledna 2028. 

Systém ETS v námořní dopravě – nejvyšší čas pro stanovení cen 
uhlíku

Evropský parlament dlouhodobě požaduje, aby emise z námořního odvětví byly zahrnuty 
do systému EU ETS. Zpravodaj proto obecně podporuje návrh Evropské komise. Pokrytí 
nejen vnitroevropských tras, ale také 50 % cest z Evropské unie a do ní je inteligentní 
přístup.
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Zpravodaj navrhuje posílit mezinárodní rozměr návrhu. Komise, Parlament a členské státy 
by se měly snažit přesvědčit třetí země, aby nejen přijaly návrh zahrnující 50 % příjezdů 
a odjezdů, ale také aby spolupracovaly se třetími zeměmi na pokrytí zbývajících 50 %. Snahy 
IMO jsou více než zklamáním. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě vhodnější globální 
řešení, ale systém EU ETS může být převeden na globální úroveň nebo nahrazen globálním 
řešením pouze v případě, že jeho ambice budou vyšší nebo alespoň stejně vysoké. 

„Členské státy IMO dosud nevyužily žádnou příležitost, aby společně vyslaly věrohodné 
pozitivní signály pro rozhodná opatření v oblasti klimatu. Ačkoli tedy jako celosvětové 
odvětví dáváme přednost globální úpravě, jsme nyní přesvědčeni, že EU musí být pro 
námořní průmysl vůdčí silou, chceme-li včas dosáhnout výsledků. Pokud se EU podaří spojit 
ambiciózní ochranu klimatu s hospodářským úspěchem, evropský model rychle najde své 
následovníky a podpoří tak komplexní celosvětový pokrok.“

Reinhard Lüken, výkonný ředitel (Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.)

Evropský parlament ve své zprávě o monitorování, vykazování a ověřování výraznou 
většinou hlasů požádal o vytvoření zvláštního fondu na podporu inovací a uhlíkové 
neutrality v námořním odvětví. Zpravodaj tento požadavek podporuje a navrhuje, aby 
všechny příjmy z námořní dopravy, které nejsou použity na vlastní zdroje, což je 75 % 
příjmů z námořní dopravy, byly použity na zvláštní fond na podporu inovací v oblasti 
neutrality klimatu v námořní dopravě. Není důvod převádět peníze do jiných odvětví, protože 
lodní doprava je z environmentálního hlediska nejšetrnějším způsobem dopravy a je třeba 
zabránit přechodu z lodní dopravy na jiné druhy dopravy. 

V souladu s postojem Parlamentu k monitorování, vykazování a ověřování by měly být 
zahrnuty všechny plyny, zejména metan. Evropský parlament nikdy nepočítal s postupným 
zaváděním dražeb v odvětví námořní dopravy. Proto byl návrh Komise silně kritizován, neboť 
úplné dražení povolenek bude platit až od roku 2026. Zpravodaj navrhuje kompromis, který 
zahrnuje krátké zaváděcí období do roku 2025. Dodatečné bezplatné povolenky, které jsou k 
dispozici, by měly být využity pro ustanovení o úniku uhlíku ve stacionárních odvětvích 
ETS. Každou tunu oceli nebo každou tunu chemických látek vyrobenou v Evropě lze nahradit 
dovozem. Lodní doprava podobným výzvám nepodléhá, protože zboží a osoby, které je třeba 
přepravit v rámci Evropy nebo z Evropy do třetích zemí, nelze snadno nahradit přístavy mimo 
EU, zejména pokud je zaveden systém ETS2 pro silniční dopravu a zboží nemůže být do 
evropských zemí dovezeno z přístavů mimo EU bez výrazného navýšení nákladů. Různá 
posouzení dopadů Evropské komise analyzovala konkrétní případy, jako jsou například 
elektrárny Tanger, Southampton, Haydarpasa nebo Kaliningrad, a dospěla k závěru, že riziko 
úniku uhlíku je nízké2. V té době ještě nebyl vyhodnocen systém ETS pro silniční dopravu, 
takže riziko je nyní výrazně nižší.

Zásada „znečišťovatel platí“ a námořní plavba v arktických vodách

Členské státy v severní Evropě argumentují tím, že vzhledem k povětrnostním podmínkám 
jsou z hlediska systému ETS více zatíženy plavbou v ledových vodách. Zpravodaj navrhuje, 
aby byly z Fondu pro oceány uvolněny finanční prostředky speciálně pro tento problém 
a aby lodě, které se pohybují v arktických oblastech, měly pomalejší zavádění v roce 2027. 

2 Viz shrnutí posouzení dopadů Komise na s. 146 (možnost MAR 1, MEXTRA 50 = návrh Komise); 
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/ghg_maritime_annex_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/ghg_maritime_annex_en.pdf
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Evropský parlament trval na zásadě „znečišťovatel platí“ a jasně stanovil, že konečnou 
odpovědnost za zaplacení ceny v rámci systému EU ETS by měl nést provozovatel lodi. 
Evropská komise tuto skutečnost nezohlednila. K řešení tohoto problému zpravodaj navrhuje, 
aby konečná odpovědnost komerčního provozovatele byla zajištěna smluvním požadavkem 
na přenesení nákladů mezi vlastníkem lodi a komerčním provozovatelem. Toto řešení 
zajišťuje, že ten, kdo je provozovatelem, je nakonec zodpovědný za cenu uhlíku, zatímco pro 
orgány není nutné dohledávat komerční provozovatele, což by bylo u takových společností se 
sídlem mimo EU náročné, protože neexistuje mezinárodní registr komerčních provozovatelů 
v námořní dopravě.

Nový systém ETS – nepostradatelná součást balíčku Fit for 55

Stejně jako v jiných oblastech je i v dopravě a vytápění klíčem k ekologické transformaci 
stanovení cen uhlíku. Pouhá opatření formou příkazu a kontroly nám nemohou vůbec nebo 
bez mnoha dalších problémů umožnit dosáhnout cílů v oblasti klimatu.

„Nový systém ETS nebude hlavním nástrojem dekarbonizace silniční dopravy. Může však 
sehrát důležitou roli při řešení poptávky, ale především při vytváření nových příjmů, které 
pomohou nejzranitelnějším skupinám k přechodu od fosilních paliv.“3

Organizace Transport & Environment

„Společenství CER se domnívá, že vytvoření samostatného systému ETS pro pohonné hmoty 
v silniční dopravě je nevyhnutelné, aby se internalizovaly negativní externality s konkrétním 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ a aby se cestující a logistické společnosti motivovaly 
k využívání způsobů dopravy šetrných ke klimatu. Sociální fond pro klimatická opatření bude 
muset být zároveň využíván na podporu těch, kteří jej nejvíce potřebují, a jeho prostředky 
investovány tak, aby podporovaly přístup ke službám hromadné mobility s nízkými 
a nulovými emisemi.“4

Společenství evropských železničních a infrastrukturních podniků (CER)

Samotná regulace automobilů CO2 může způsobit havanský efekt

Často se argumentuje tím, že místo systému ETS2 bychom měli prostě zvýšit ambice pro 
automobily s emisemi CO2. Důkazy ukazují, že to nebude fungovat, protože ani ty 
nejambicióznější návrhy týkající se automobilů s emisemi CO2 nevyřeší problém stávajících 
automobilů. Neexistence ceny uhlíku v dopravě a zároveň velmi ambiciózní regulace pro 
nové automobily může vést k tzv. havanskému efektu. Lidé by mohli své staré automobily 
používat nejen 15 nebo 20 let, ale dokonce 30 nebo 40 let, včetně všech negativních 
dopadů na životní prostředí. Proto je zejména v této oblasti zásadní kombinace politických 
opatření. Totéž platí i pro budovy, kde pouze cílená kombinace politických opatření může 
skutečně podnítit potřebné změny. 

V obou oblastech je důležité, aby nebyl určen pouze jeden nástroj, který přinese potřebné 
snížení emisí. V oblasti silniční dopravy je třeba regulovat nejen nové automobily, ale také 

3 https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-
criteria.pdf 
4 https://www.cer.be/media/press-releases/eu-emissions-trading-system-ets-cornerstone-eu-climate-policy 

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-criteria.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-criteria.pdf
https://www.cer.be/media/press-releases/eu-emissions-trading-system-ets-cornerstone-eu-climate-policy
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zvýšit atraktivitu železnice a dalších forem veřejné dopravy, jakož i podmínky pro jízdní kola, 
sdílení automobilů atd., aby se zajistil přechod na ekologickou mobilitu. To by mělo být 
podporováno a financováno z výnosů systému ETS. V případě budov existuje stejně velký 
počet řešení, a ne všech lze dosáhnout regulací. Místo toho je třeba zavést cenu uhlíku a 
pobídky.

Podpora pro ty, kteří ji potřebují

Pro řešení problémů rodin s nízkými příjmy je důležité silné propojení se Sociálním fondem 
pro klimatická opatření. Mimo jiné by měli být podpořeni lidé, kteří jsou závislí na svých 
(starých a znečišťujících) automobilech, aby mohli přejít na nový způsob dopravy a vyhnout 
se potížím. Po dohodě se spoluzpravodaji pro Sociální fond pro klimatická opatření trvá 
zpravodaj nejen na tom, aby 25 % příjmů bylo použito pro Sociální fond pro klimatická 
opatření, ale aby všechny příjmy včetně zbývajících 75 % příjmů byly použity v souladu 
s kritérii Sociálního fondu pro klimatická opatření v jednotlivých členských státech. 
V souladu s oběma spoluzpravodaji pro Sociální fond pro klimatická opatření zpravodaj 
navrhuje, aby Sociální fond pro klimatická opatření zůstal mimo rozpočet, aby tak měl 
přímou vazbu na systém ETS2 a cílenější podporu v případě zvýšení ceny uhlíku. 
V souladu s postojem Parlamentu zpravodaj navrhuje, aby v dlouhodobém horizontu všechny 
fondy spadaly do rámce rozpočtu, včetně Inovačního fondu a Modernizačního fondu. Ode dne 
použitelnosti této směrnice by Evropská komise měla v rámci čtyř fondů spojených se 
systémem ETS uplatňovat obecné zásady rozpočtu EU, jako je právní stát. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována snížení daní a poplatků za produkty šetrné k životnímu 
prostředí, jako je energie z obnovitelných zdrojů.

Rovné podmínky pro všechny komerční provozovatele – výjimka pro soukromou 
dopravu a budovy

Je nezbytné vytvořit rovné podmínky pro všechny komerční subjekty na evropském trhu. 
Návrh Komise správně předpokládá, že se nový systém ETS bude vztahovat na komerční 
dopravu a vytápění komerčních budov. Bohužel se nový systém ETS nevztahuje na další 
důležité komerční činnosti, jako jsou nesilniční stroje a procesní vytápění. Ty by měly být 
zahrnuty a měla by být zavedena vhodná ochrana před únikem uhlíku. 

Výzva pro domácnosti je pro mnoho kolegů obzvláště znepokojující. Zpravodaj se domnívá, 
že návrh Komise je dobrou cestou vpřed, reaguje však na návrhy svých kolegů a navrhuje 
výjimku pro soukromé budovy a soukromou dopravu na omezenou dobu na základě 
specifických kritérií, aby se členské státy mohly lépe připravit a využít jiný nástroj k dosažení 
svého vnitrostátního cíle. Naopak systém ETS pro komerční provozovatele by měl být 
zaveden o rok dříve a Sociální fond pro klimatická opatření by měl být rovněž zaveden o rok 
dříve, než navrhuje Evropská komise. 

Klíčovým bodem pro zpravodaje je, že stanovení cen uhlíku by se mělo spíše dříve než 
později vztahovat na všechny emise.

„Uhlík by měl mít svou cenu.“5

5 https://news.un.org/en/story/2020/11/1077712. 

https://news.un.org/en/story/2020/11/1077712
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD KTERÝCH ZPRAVODAJ 
OBDRŽEL PODKLADY

Následující seznam je sestaven na dobrovolném základě a na výlučnou odpovědnost 
zpravodaje. Zpravodaj při přípravě návrhu zprávy obdržel podněty od následujících subjektů 
nebo osob:

Entity and/or person
AGORA Energiewende
Air Products
Airbus
AMK Entsorgung
Association of European Energy Exchanges (Europex)
BASF
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Bundesverband der deutschen Kalkindustrie
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
Business Europe
CAN Europe
Carbon Engineering
Carbon Market Watch
Cem’In’EU
Cembureau
Ceramie-Unie
Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)
City of London
Cleantech for Europe
CLG Europe
CO2 Value Europe
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)
Cruise Lines International Association (CLIA)
Danish Shipping
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Deutscher Naturschutzring
DIHK Brüssel
eFuel Alliance
European Industrial Gases Association (EIGA)
EIT InnoEnergy
Électricité de France (EDF)
Energie Baden-Württemberg
Eurima
Eurofer
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Eurofuels
Eurelectric
Eurometaux
Euromines
European Automobile Manufacturers‘ Association
European Automotive Suppliers’ Industry
European Cement Association
European Chemical Industry Council (CEFIC)
European Climate Foundation
European Community Shipowners’ Association (ECSA)
European Copper Institute
European Environment Bureau
European Federation of Local and Regional Energy Companies (CEDEC)
European Heat Pump Organisation (EHPA)
European Heating Industry (EHI)
European Roundtable on Climate Change & Sustainable Transition (ERCST)
European Trade Union Confederation (ETUC)
Europolitis
Federation of European Private Port Companies and Terminals (FEPORT)
Fertilizers Europe
Finnish Industries’ Confederation
Finnish Shipowners Association
Fortum
French Association of Private Enterprises (AFEP)
Fridays for Future
Fuels Europe
German Biofuel Industry Association (VDB)
Germanwatch
H2 Green Steel
Heidelberg Cement AG
Helyum
Hydro aluminium
Hydrogen Europe
IG Metall
IHK Arnsberg
IHK Siegen
Intercargo
Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. 
(ITAD)
International Association of Oil and Gas Producers (IOGP)
International Emissions Trading Association (IETA)
International Road Transport Union (IRU)
Klima-Allianz
Kommissariat der deutschen Bischöfe
Lanzatech
LKAB
Lobbe Holding
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Lubrizol
Mouvement de Enterprises de France
Municipal Waste Europe
NABU
Norsk Hydro
Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE)
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Primagas
Rolls Royce
RWE
Salzgitter AG
SEA Europe
Shell
Siemens Energy
Statkraft Brussels SRRL
Stiftung 2 Grad
Stiftung Klima Wirtschaft
ThyssenKrupp
Transport & Environment
Trimet Aluminium SE
Union of Greek Shipowners
Vattenfall
Verband Chemische Industrie (VCI)
Verband der Elektro- und Digitalindustrie (APPLia)
Verband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. (BDO)
Verein Deutscher Zementwerke
Wacker Chemie
Wiener Stadtwerke
Wind Europe
Wirtschaftskammer Österreich
Wirtschaftsvereinigung Metalle
Wirtschaftsvereinigung Stahl
World Shipping Council
WWF
Yara Fertilizers
Zentraler Immobilienausschuss (ZIA)
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Zero Waste Europe


