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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Konference o změně klimatu v Glasgow ukázala, že při současných opatřeních nebude možné 
omezit globální oteplování na zhruba 1,5 stupně. Balíček „Fit for 55“ ukazuje, že EU je 
připravena převzít svůj díl odpovědnosti. 

Tržní systém obchodování s emisemi (ETS), který byl spuštěn v roce 2005, se ukázal jako 
životaschopný. Nyní se vztahuje na velká průmyslová a energetická zařízení a leteckou 
dopravu v Evropském hospodářském prostoru. Jejich celkové emise představují 41 % všech 
emisí v EU. 

Od zavedení systému ETS došlo k několika změnám. Díky nařízení schválenému v roce 2018 
by mělo být možné do roku 2030 dosáhnout 51% snížení emisí. To však nebude stačit k 
dosažení cílového snížení emisí EU o nejméně 55 %, protože bez dalších opatření nebude 
snížení emisí v některých odvětvích mimo systém obchodování s emisemi dostatečné. 

Evropská komise nyní navrhuje, aby se v odvětvích, na něž se systém ETS vztahuje, zpřísnily 
požadavky na emise a aby byla do systému ETS postupně začleněna námořní doprava. Vedle 
systému obchodování s emisemi Komise navrhuje nový, samostatný systém obchodování 
s emisemi, který by se vztahoval na vytápění budov a silniční dopravu.

Toto stanovisko se zaměřuje na klíčové otázky, které se týkají působnosti tohoto výboru, tj. 
průmyslu, výzkumu a energetiky, a které dokládají společnou působnost výboru. Stanovisko 
rovněž zohledňuje náklady, které vznikají v námořní dopravě v ledových podmínkách.

Inovační fond

Inovační fond bude podstatně navýšen o příjmy z rozšířeného systému obchodování s 
emisemi a například o příjmy z reforem opatření uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) 
a iniciativy FuelEU Maritime. Současně budou pro fond vedle grantů vytvořeny nové formy 
podpory, které jsou k dispozici prostřednictvím rozdílových smluv o uhlíku. Před přijetím 
nových forem podpory bude třeba pečlivě prozkoumat jejich konkrétní podobu.

Oblast působnosti Inovačního fondu bude rozšířena tak, aby zahrnovala inovativní průlomové 
technologie pro snížení emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a podporu výroby paliv 
s nízkými a nulovými emisemi uhlíku a paliv s nulovými emisemi uhlíku pro leteckou, 
silniční a železniční dopravu. 

Modernizační fond

Komise navrhuje řadu změn v Modernizačním fondu s cílem navýšit kapitál fondu zvýšením 
příjmů z rozšířeného systému obchodování s emisemi odváděných do fondu. Současně by do 
rozšířeného fondu byly zahrnuty další dvě země, Řecko a Portugalsko. Fond by pomohl 
podpořit projekty Zelené dohody a projekty na zlepšení energetických systémů a energetické 
účinnosti podle evropského právního rámce pro klima ve dvanácti členských státech, jejichž 
HDP je nižší než 65 % průměru EU. 

Zařízení na výrobu elektřiny využívající fosilní paliva by z Modernizačního fondu již neměla 
dostávat žádnou podporu. Mělo by se zvýšit financování transformace energetiky. Na prioritní 
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investice by mělo být použito celkem 90 % fondu, nikoli 80 % navrhovaných Komisí.

Energetické audity

Určité obavy vzbuzuje návrh Komise, že by provádění energetických auditů mělo být 
povinností. Jde o rovné zacházení s provozovateli z hlediska obsahu a kvality zpráv.

Životaschopnější alternativou by bylo požadovat, aby provozovatelé zavedli systém 
hospodaření s energií a řídili se doporučeními v něm uvedenými.

Referenční hodnoty

Výpočet množství bezplatných povolenek musí být i v budoucnu založen na referenčních 
hodnotách pro jednotlivé výrobky, které se stanoví podle toho, co je v daném odvětví 
považováno za nejlepší. Tato pravidla výpočtu by umožnila technologický rozvoj a zajistila 
technologickou neutralitu. 

Navrhovaná změna oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, která má vyloučit 
zařízení, v nichž spalování biomasy představuje více než 95 % veškerého spalování, není 
nijak odůvodněna. Pokud již nebudou referenční hodnotu určovat nejlepší zařízení, při 
dodatečném přidělení bezplatných povolenek by systém odměňoval horší technologie než 
nyní. Návrh Komise by měl být odpovídajícím způsobem upraven.

Prevence úniku uhlíku

Průmysl v členských státech EU soutěží na vnitřním trhu a na světovém trhu s podobnými 
druhy výroby ve zbytku světa. Je důležité, aby reformovaný systém obchodování s emisemi 
nevedl k úniku uhlíku a aby se naše výroba nepřesouvala do zemí, které znečišťují více než 
my.

Podle návrhu Komise by v důsledku systému ETS i nadále existovala zátěž pro vývozní 
činnosti mimo EU v odvětvích zahrnutých do oblasti působnosti mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích. Ostatní členské země mimo EU se s podobnou zátěží potýkat nemusí. 
To znamená, že by odvětví EU, kde se uplatňuje mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, měla mimo Unii menší šanci na úspěch, a porušuje to zásadu „rovných podmínek“. 
Na rozdíl od návrhu Komise musí být snížení množství bezplatných povolenek provedeno 
způsobem, který zajistí, že vývoz z těchto odvětví zůstane konkurenceschopný.

*****

V tomto konečném stanovisku zůstávají některé části návrhu Komise (články 30a až 30i 
týkající se ETS, článek 2 týkající se rozhodnutí o vytvoření a uplatňování rezervy tržní 
stability (změny rozhodnutí (EU) 2015/1814, článek 3 týkající se nařízení o monitorování, 
vykazování a ověřování v námořní dopravě (změny nařízení (EU) 2015/757), články 4 až 8) 
beze změny, aby se usnadnilo dosažení kompromisů v souvislosti se zbývajícími částmi 
návrhu. Tato skutečnost by se neměla vykládat jako politické schválení těchto konkrétních 
částí návrhu Komise ze strany výboru ITRE.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pařížská dohoda přijatá v prosinci 
roku 2015 v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) vstoupila v platnost v 
listopadu roku 2016 (dále jen „Pařížská 
dohoda“)36. Její smluvní strany se dohodly, 
že udrží nárůst průměrné globální teploty 
na úrovni výrazně nižší než 2 °C ve 
srovnání s úrovní před industrializací a že 
budou usilovat o omezení tohoto nárůstu 
na 1,5 °C oproti období před 
industrializací.

(1) Pařížská dohoda přijatá v prosinci 
roku 2015 v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) vstoupila v platnost v 
listopadu roku 2016 (dále jen „Pařížská 
dohoda“)36. Její smluvní strany se dohodly, 
že udrží nárůst průměrné globální teploty 
na úrovni výrazně nižší než 2 °C ve 
srovnání s úrovní před industrializací a že 
budou usilovat o omezení tohoto nárůstu 
na 1,5 °C oproti období před industrializací 
s cílem snížit výrazně rizika a dopady 
změny klimatu.

__________________ __________________
36 Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 
19.10.2016, s. 4).

36 Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 
19.10.2016, s. 4).

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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.

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, 
nebo že jsou zachyceny a použity k výrobě 
recyklovaných uhlíkových paliv a 
obnovitelných kapalných a plynných paliv 
nebiologického původu. Komisi by měla 
být svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví 
rámcové podmínky, za nichž by se 
skleníkové plyny předané k dalšímu 
využití měly započítávat v místě uvolnění 
do atmosféry.

__________________ __________________
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).

Pozměňovací návrh 3

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 
snižování emisí. V této souvislosti by 
směrnice 2003/87/ES měla být změněna 
tak, aby se systém EU ETS vztahoval i na 

(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 
snižování emisí. V této souvislosti by 
směrnice 2003/87/ES měla být změněna 
tak, aby se systém EU ETS vztahoval i na 
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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 
opatření na životní prostředí ve srovnání se 
zeměpisným rozsahem omezeným na 
plavbu v rámci EU, a zároveň omezuje 

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 
opatření na životní prostředí ve srovnání se 
zeměpisným rozsahem omezeným na 
plavbu v rámci EU, a zároveň omezuje 
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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.

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. Měla by však být přijata 
opatření, která zajistí, aby rozšíření 
systému EU ETS na námořní dopravu 
ovlivnilo členské státy spravedlivým a 
přiměřeným způsobem, s přihlédnutím k 
jejich specifickým podmínkám, jako jsou 
ty, které se týkají klimatu a počasí.

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla přezkoumat 
fungování směrnice 2003/87/ES ve vztahu 
k činnostem námořní dopravy s ohledem 
na zkušenosti s jejím uplatňováním, a to i 
ve vztahu k možným praktikám vyhýbání 
se povinnostem, a poté by měla navrhnout 
opatření k zajištění její účinnosti.

(19) Komise by měla přezkoumat 
fungování směrnice 2003/87/ES ve vztahu 
k činnostem námořní dopravy s ohledem 
na zkušenosti s jejím uplatňováním, a to i 
ve vztahu k možným praktikám vyhýbání 
se povinnostem, a poté by měla navrhnout 
opatření k zajištění její účinnosti. Za tímto 
účelem by Komise měla v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami a na 
základě dostupných údajů a předem 
stanovených parametrů každoročně 
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provést posouzení dopadů s cílem určit 
možné dopady těchto ustanovení na únik 
uhlíku, přesun zastávek plavidel a 
přístavní činnosti do přístavů mimo Unii, 
propojení přístavů v Evropě a případně na 
přechod na jiný druh dopravy. V tomto 
posouzení by Komise měla zohlednit 
postavení přístavů, které čelí riziku nekalé 
soutěže s přístavy, na něž se tato směrnice 
nevztahuje. Posouzení by měla vycházet z 
předem definovaných parametrů, aby bylo 
možné jejich srovnání. Posouzení by se 
měla věnovat zejména zastávkám v 
přístavech Unie z důvodu překládky, 
počtu plaveb ze sousedních přístavů a 
přístavních zastávek kontejnerových 
plavidel a celkovým změnám v přístavní 
dopravě v přístavech Unie. Pokud z 
posouzení dopadů vyplyne, že skutečně 
existuje riziko negativního dopadu na 
námořní odvětví a přístavy v Unii, měla by 
Komise navrhnout preventivní opatření k 
řešení tohoto dopadu.

Pozměňovací návrh 5

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 i 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 amoniak, které jsou vyráběny z 
udržitelných zdrojů energie, a technologií 
pohonu s nulovými emisemi, včetně 
nezbytné infrastruktury pro doplňování 
paliva a dobíjení v přístavech. Za tímto 
účelem by mohl být na podporu těchto 
investic použit Inovační fond.



PE703.053v03-00 10/47 AD\1255562CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Severní lodní trasy jsou v zimě 
závislé na lodích ledové třídy, aby se 
předešlo environmentálním rizikům, jako 
je únik ropy. Lodě ledové třídy produkují 
více emisí v důsledku vyšší spotřeby 
paliva. To má rovněž cenový dopad na 
celý logistický ekosystém zemí závislých 
na námořní dopravě a na námořní klastr 
vytvořený v ledovém prostředí. Aby se 
zajistily rovné podmínky pro lodě, které 
plují v ledu, a pro ostatní lodě, měla by se 
použít zvláštní metoda, která zohlední 
dodatečné emise související s plavbou v 
ledu a dodatečné emise lodí ledové třídy 
při plavbě na otevřené vodě a zároveň 
zajistí, že obchodování s emisemi 
prostřednictvím systému EU ETS bude i 
nadále přispívat ke snižování emisí v 
odvětví námořní dopravy. Za tímto účelem 
by měla být odpovídajícím způsobem 
pozměněna příslušná ustanovení o 
převodu, vyřazování a rušení povolenek 
podle směrnice 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 7

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 
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 

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

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 a snížení emisí skleníkových 
plynů členských států s hrubým domácím 
produktem (HDP) na obyvatele, který je v 
období 2016–2018 nižší než 65 % průměru 
Unie. Toto množství povolenek by mělo 
rovněž umožnit financování investic do 
přeshraničních projektů realizovaných 
přijímajícími členskými státy a přilehlými 
příhraničními regiony s nízkým růstem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Odchylka stanovená v článku 10c 
směrnice 2003/87/ES, která umožňuje 
způsobilým členským státům získat 
přechodné bezplatné povolenky na 
modernizaci energetických odvětví, by 
měla skončit 31. prosince 2023. Dotčené 
členské státy by měly mít možnost použít 
povolenky, které nebyly přiděleny do 31. 
prosince 2023, prostřednictvím 
Modernizačního fondu zřízeného podle 
článku 10d uvedené směrnice nebo je 
převést do svého draženého podílu.
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Pozměňovací návrh 9

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 
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.

(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 
2026 podmíněno tím, že podnik, který toto 
zařízení vlastní, bude mít zaveden systém 
hospodaření s energií. Přidělování 
bezplatných povolenek zařízením, které 
zavedly systém hospodaření s energií, by 
se mělo úměrně snížit o 15 % až 40 %, 
pokud zavedení systému hospodaření s 
energií nepovede ke zvýšení energetické 
účinnosti, za předpokladu, že doba 
návratnosti příslušných investic 
nepřesáhne šest let. 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.

Pozměňovací návrh 10

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 

(30) Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích zavedený na 
základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) […/..]51 má postupně nabízet 
alternativu k přidělování bezplatných 
povolenek s cílem řešit riziko úniku uhlíku, 



AD\1255562CS.docx 13/47 PE703.053v03-00

CS

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 
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 

aniž by narušoval konkurenceschopnost 
Unie. 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 koncem roku 
2027 mít hodnotu 100 % a být závislé na 
uplatňování provozní fáze podle čl. 36 
odst. 3 písm. d) nařízení (EU) .../... 
[nařízení o mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích] a každý rok v 
období 2028–2030 by se toto procento 
mělo snižovat o 10 procentních bodů a 
následně každý rok o 17,5 procentního 
bodu tak, aby činilo 0 %, čímž by se do 
roku 2034 zrušilo přidělování bezplatných 
povolenek úplně. V zájmu ochrany 
konkurenceschopnosti vývozu z Unie by se 
přechodné ukončení přidělování 
bezplatných povolenek nemělo vztahovat 
na část domácí výroby určenou pro vývoz 
do třetích zemí bez systémů obchodování s 
emisemi nebo podobných ujednání. Do 
konce přechodného období stanoveného v 
nařízení (EU) .../... [nařízení o 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích] by Komise měla posoudit 
možný dopad faktoru CBAM na vývoz a 
předložit jakékoli vhodné právní předpisy 
a opatření, které budou v souladu s 
předpisy WTO a budou vyrovnávat 
náklady na CO2 s různými systémy 
stanovování cen třetích zemí. Příslušné 
akty v přenesené pravomoci týkající se 
přidělování bezplatných povolenek by 
měly být odpovídajícím způsobem 
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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.

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.

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

Pozměňovací návrh 11

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 

(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 
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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 
hodnotou uplatňovanou v období 2013–
2020.

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 
hodnotou uplatňovanou v období 2013–
2020. Upravené referenční hodnoty by 
měly být zveřejněny, jakmile budou k 
dispozici potřebné informace a nejpozději 
... [12 měsíců po vstupu této pozměňující 
směrnice v platnost], aby tyto upravené 
referenční hodnoty byly použitelné od 
roku 2026. Pokud není možné stanovit 
referenční hodnoty ex ante pro jednotlivé 
odvětví nebo pododvětví a povolenky se 
přidělují na základě generických 
nouzových přístupů, je třeba zajistit, aby 
se přesto vhodně zohlednily rozdíly mezi 
jednotlivými odvětvími a pododvětvími. 
Pokud není možné stanovit referenční 
hodnotu ex ante pro jednotlivé odvětví 
nebo pododvětví, ale vzniknou skleníkové 
plyny způsobilé pro přidělení bezplatných 
povolenek na emise, měly by být tyto 
povolenky přiděleny na základě 
generických nouzových přístupů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Značné nepřímé náklady, které 
vznikají v důsledku promítnutí nákladů 
spojených s emisemi skleníkových plynů 
do cen elektřiny, způsobují riziko úniku 
uhlíku do určitých odvětví. Ke zmírnění 
tohoto rizika by členské státy měly 
přijmout finanční opatření pro 
kompenzaci nepřímých nákladů. Tato 
opatření by měla být v souladu s pravidly 
státní podpory a neměla by způsobovat 
nepatřičné narušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro dosažení cílů Zelené dohody 
pro Evropu je nezbytný komplexní přístup 
k inovacím. Na úrovni EU je nezbytné úsilí 
v oblasti výzkumu a inovací podporováno 
mimo jiné prostřednictvím programu 
Horizont Evropa, jehož součástí je 
významné financování a nové nástroje pro 
odvětví zahrnutá do systému obchodování 
s emisemi. Členské státy by měly zajistit, 
aby vnitrostátní prováděcí ustanovení 
nebránila inovacím a byla neutrální 
z hlediska technologie.

(32) Pro dosažení cílů Zelené dohody 
pro Evropu je nezbytný komplexní přístup 
k inovacím. Na úrovni EU je nezbytné úsilí 
v oblasti výzkumu a inovací podporováno 
mimo jiné prostřednictvím programu 
Horizont Evropa, jehož součástí je 
významné financování a nové nástroje pro 
odvětví zahrnutá do systému obchodování 
s emisemi. Inovační fond by proto měl 
usilovat o součinnost s programem 
Horizont Evropa a případně s dalšími 
programy financování Unie. Členské státy 
by měly zajistit, aby vnitrostátní prováděcí 
ustanovení nebránila inovacím a byla 
neutrální z hlediska technologie.

Pozměňovací návrh 14

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 

(33) Oblast působnosti Inovačního 
fondu uvedeného v čl. 10a odst. 8 směrnice 
2003/87/ES by měla být rozšířena na 
podporu inovací v oblasti technologií s 
nulovými emisemi a nízkouhlíkových 
technologií, včetně průlomových 
technologií identifikovaných v rámci 
postupů transformace průmyslového 
ekosystému, a procesů, které se týkají 
spotřeby paliv v odvětvích budov a silniční 
dopravy. Investice uskutečněné 
prostřednictvím fondu by měly být plně v 
souladu s politikami Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí i s jejími cíli 
v oblasti energetiky a klimatu do roku 
2030 a cílem klimatické neutrality do roku 
2050. Kromě toho by měl Inovační fond 
sloužit k podpoře investic do 
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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 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.

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. Aby se zajistilo, že 
Inovační fond bude sloužit k podpoře 
inovací v námořním odvětví, měla by být 
na podporu inovací a dekarbonizace 
námořního odvětví použita část úměrná 
množství povolenek pocházejících z 
rozšíření systému EU ETS na námořní 
dopravu. 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 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.

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

52 [doplňte odkaz na nařízení FuelEU 
Maritime].

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Podporou projektů prostřednictvím 
veřejného financování poskytuje Inovační 
fond podnikům značné výhody při vývoji 
jejich produktů nebo služeb. Projekty 
financované z Inovačního fondu by tudíž 
měly sdílet poznatky s ostatními 
relevantními projekty i s výzkumnými 
pracovníky se sídlem v Unii, kteří na tom 
mají oprávněný zájem.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Rozdílové smlouvy o uhlíku jsou 
důležitým prvkem ke snížení emisí v 
průmyslu a jsou možností, jak zaručit 
investorům do inovativních technologií 
šetrných ke klimatu cenu, která odměňuje 
snížení emisí CO2 nad rámec snížení, která 
jsou důsledkem současné cenové hladiny v 
systému EU ETS. Škálu opatření, která 
mohou být podpořena z Inovačního fondu, 
je třeba rozšířit tak, aby byla poskytována 
podpora projektům prostřednictvím 
zadávacích řízení na základě cenové 
konkurence, jako jsou rozdílové smlouvy o 
uhlíku. Komisi by měla být svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se přesných pravidel 
pro tento druh podpory.

(35) Rozdílové smlouvy o uhlíku jsou 
důležitým prvkem ke snížení emisí v 
průmyslu prostřednictvím rozšiřování 
nových technologií a jsou možností, jak 
zaručit investorům do inovativních 
technologií šetrných ke klimatu cenu, která 
odměňuje snížení emisí CO2 nad rámec 
snížení, která jsou důsledkem současné 
cenové hladiny v systému EU ETS. Škálu 
opatření, která mohou být podpořena z 
Inovačního fondu, je třeba rozšířit tak, aby 
byla poskytována podpora projektům 
prostřednictvím technologicky neutrálních 
zadávacích řízení na základě cenové 
konkurence, jako jsou rozdílové smlouvy o 
uhlíku. Komise by měla provést posouzení 
dopadu zaměřené zejména na možnosti 
poskytování podpory prostřednictvím 
soutěžních nabídkových řízení, včetně 
posouzení na úrovních poskytovaného 
financování. Na základě výsledků tohoto 
hodnocení by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se přesných pravidel 
pro tento druh podpory.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oblast působnosti Modernizačního 
fondu by měla být sladěna s nejnovějšími 
cíli Unie v oblasti klimatu zavedením 
povinnosti, aby investice byly v souladu s 
cíli Zelené dohody pro Evropu a s cíli 
nařízení (EU) 2021/1119, a zrušením 
podpory veškerých investic souvisejících s 
fosilními palivy. Kromě toho by procento 
Modernizačního fondu, které je třeba 
věnovat prioritním investicím, mělo být 
zvýšeno na 80 %; je třeba se zaměřit na 
energetickou účinnost coby prioritní oblast 
na straně poptávky a do oblasti působnosti 
prioritních investic by měla být zahrnuta i 
podpora domácností při řešení energetické 
chudoby, včetně venkovských a odlehlých 
oblastí.

(38) Oblast působnosti Modernizačního 
fondu by měla být sladěna s nejnovějšími 
cíli Unie v oblasti klimatu zavedením 
povinnosti, aby investice byly plně v 
souladu s politikami Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí a s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a s cíli nařízení 
(EU) 2021/1119, a aby se zrušila podpora 
veškerých investic souvisejících s fosilními 
palivy. Kromě toho by procento 
Modernizačního fondu, které je třeba 
věnovat prioritním investicím, mělo být 
zvýšeno na 90 %; je třeba se zaměřit na 
energetickou účinnost coby prioritní oblast. 
Modernizační fond by měl rovněž 
podporovat spravedlivou transformaci 
pracovní síly prostřednictvím rekvalifikací 
a zvyšováním kvalifikace a do oblasti 
působnosti prioritních investic by měla být 
zahrnuta i podpora domácností při řešení 
energetické chudoby, včetně venkovských 
a odlehlých oblastí, jakož i podpora 
udržitelnosti stavebního ekosystému.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Kapalná a plynná paliva 
z obnovitelných zdrojů nebiologického 
původu a recyklovaná uhlíková paliva 
mohou být důležitá pro snížení emisí 
skleníkových plynů v odvětvích, která se 
obtížně dekarbonizují. Pokud jsou 
recyklovaná uhlíková paliva a kapalná a 
plynná paliva z obnovitelných zdrojů 
nebiologického původu vyráběna ze 
zachyceného oxidu uhličitého v rámci 

(40) Kapalná a plynná paliva 
z obnovitelných zdrojů nebiologického 
původu a recyklovaná uhlíková paliva 
mohou být důležitá pro snížení emisí 
skleníkových plynů v odvětvích, která se 
obtížně dekarbonizují. Pokud jsou 
recyklovaná uhlíková paliva a kapalná a 
plynná paliva z obnovitelných zdrojů 
nebiologického původu vyráběna ze 
zachyceného oxidu uhličitého v rámci 
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činnosti, na kterou se vztahuje tato 
směrnice, měly by být emise započítány do 
této činnosti. Aby se zajistilo, že paliva z 
obnovitelných zdrojů nebiologického 
původu a recyklovaná uhlíková paliva 
přispívají ke snížení emisí skleníkových 
plynů, a aby se zabránilo dvojímu 
započtení u paliv, která k tomuto snižování 
přispívají, je vhodné výslovně rozšířit 
zmocnění Komise uvedené v čl. 14 odst. 1 
i na přijímání prováděcích aktů, kterými se 
stanoví nezbytné úpravy pro započítání 
případného uvolňování oxidu uhličitého a 
postupy pro zabránění dvojímu započtení s 
cílem zajistit zavedení vhodných pobídek, 
a to i s ohledem na nakládání s těmito 
palivy podle směrnice (EU) 2018/2001.

činnosti, na kterou se vztahuje tato 
směrnice, měly by být emise započítány do 
této činnosti. Aby se zajistilo, že paliva z 
obnovitelných zdrojů nebiologického 
původu a recyklovaná uhlíková paliva 
přispívají ke snížení emisí skleníkových 
plynů, a aby se zabránilo dvojímu 
započtení u paliv, která k tomuto snižování 
přispívají, je vhodné výslovně rozšířit 
zmocnění Komise uvedené v čl. 14 odst. 1 
i na přijímání prováděcích aktů, kterými se 
stanoví nezbytné úpravy týkající se toho, 
jak a kde započítávat případné uvolňování 
oxidu uhličitého, a postupy pro zabránění 
dvojímu započtení s cílem zajistit zavedení 
vhodných pobídek pro zachycování emisí, 
a to i s ohledem na nakládání s těmito 
palivy podle směrnice (EU) 2018/2001.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Vzhledem k tomu, že zachycování 
a ukládání uhlíku a zachycování a 
využívání uhlíku by mohly být řešením 
mimo jiné pro snížení emisí uhlíku a 
podporu recyklace těchto emisí, měla by 
Komise co nejdříve předložit návrh 
mechanismu pro certifikaci pohlcování 
uhlíku, jehož cílem by bylo motivovat k 
využívání technologií pro pohlcování 
uhlíku a technologií umožňujících 
oběhovost. Tento mechanismus by měl 
umožnit omezení nebo zrušení povinnosti 
vyřadit povolenky, pokud jsou tyto 
povolenky započítány, a to ve vztahu ke 
skleníkovým plynům, které jsou 
zachycovány a používány k výrobě 
recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a 
obnovitelných kapalných a plynných 
paliv.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Kde byla ze systému EU ETS 
vyloučena zařízení využívající výhradně 
biomasu, získala zařízení spalující vysoký 
podíl biomasy neočekávané zisky tím, že 
obdržela bezplatné povolenky, které byly 
daleko vyšší než skutečné emise. Proto by 
pro spalování biomasy, kde jsou emise 
vyčísleny jako nulové, měla být zavedena 
prahová hodnota, při jejímž překročení by 
byla zařízení ze systému EU ETS 
vyloučena. Prahová hodnota ve výši 95 % 
je v souladu s parametrem nejistoty 
uvedeným v čl. 2 odst. 16 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2019/33156.

vypouští se

__________________
56 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, 
kterým se stanoví přechodná pravidla 
harmonizovaného přidělování 
bezplatných povolenek na emise platná v 
celé Unii podle článku 10a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES (Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 
8).

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Inovace a vývoj nových 
nízkouhlíkových technologií v odvětvích 
budov a silniční dopravy mají zásadní 
význam pro zajištění nákladově 
efektivního příspěvku těchto odvětví k 
očekávanému snížení emisí. Na podporu 
nákladově efektivního snižování emisí by 
měl Inovační fond získat 150 milionů 

(54) Inovace a vývoj nových 
nízkouhlíkových technologií v odvětvích 
budov a silniční dopravy, jakož i pilotní, 
demonstrační a rozšiřovací projekty 
týkající se těchto technologií, mají zásadní 
význam pro zajištění nákladově 
efektivního příspěvku těchto odvětví k 
očekávanému snížení emisí. Na podporu 
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povolenek z obchodování s emisemi v 
odvětvích budov a silniční dopravy.

nákladově efektivního snižování emisí by 
měl Inovační fond získat 150 milionů 
povolenek z obchodování s emisemi v 
odvětvích budov a silniční dopravy.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise sleduje provádění této 
kapitoly a možné trendy, pokud jde o 
společnosti usilující o to, aby nebyly 
vázány požadavky této směrnice. Je-li to 
vhodné, navrhne Komise opatření, aby k 
takovému obcházení nedocházelo.;

2. Komise sleduje a vyhodnocuje 
provádění této kapitoly, možné trendy i 
nepříznivé dopady, pokud jde mj. o 
konkurenceschopnost námořního odvětví 
Unie a společnosti usilující o to, aby 
nebyly vázány požadavky této směrnice, a 
prostřednictvím zpráv analyzuje narušení 
trhu i zhoršování rovných podmínek v 
námořním odvětví. Komise zejména 
zohlední postavení přístavů, které čelí 
riziku nekalé soutěže s přístavy, na něž se 
tato směrnice nevztahuje. Tyto zprávy 
vycházejí z předem definovaných 
parametrů, aby bylo možné je srovnat. 
Komise určí přístavy, které čelí vysokému 
riziku úniku uhlíku, a posoudí, zda se toto 
riziko od vypracování poslední zprávy 
projevilo a v jakém rozsahu. Mezi jinými 
trendy Komise analyzuje změny v počtu 
překládek v přístavech Unie, počet plaveb 
ze sousedních přístavů a přístavních 
zastávek kontejnerových plavidel a 
celkové změny v přístavní dopravě v 
přístavech Unie. Komise předloží tyto 
zprávy Evropskému parlamentu bez 
zbytečného prodlení a poté každý rok. 
Je-li to vhodné, navrhne Komise opatření, 
aby k takovým nepříznivým dopadům 
nedocházelo. Komise zejména přijme 
veškerá vhodná diplomatická a 
legislativní opatření, včetně rozšíření 
oblasti působnosti této směrnice na 
přístavy, na které se dosud nevztahovala, 
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aby se zabránilo úniku uhlíku do těchto 
přístavů.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2 % z celkového množství povolenek 
mezi lety 2021 a 2030 budou dražena za 
účelem zřízení fondu na zlepšení 
energetické účinnosti a modernizaci 
energetických soustav vybraných 
členských států („přijímající členské 
státy“), jak je stanoveno v článku 10d 
(„Modernizační fond“). Přijímajícími 
členskými státy pro toto množství 
povolenek jsou členské státy s HDP na 
obyvatele v tržních cenách nižším než 
60 % průměru Unie v roce 2013. Finanční 
prostředky odpovídající tomuto množství 
povolenek se rozdělí v souladu s částí 
A přílohy IIb.

2 % z celkového množství povolenek mezi 
lety 2021 a 2030 budou dražena za účelem 
zřízení fondu na zlepšení energetické 
účinnosti, snížení emisí skleníkových 
plynů a modernizaci energetických soustav 
vybraných členských států („přijímající 
členské státy“), jak je stanoveno v článku 
10d („Modernizační fond“). Přijímajícími 
členskými státy pro toto množství 
povolenek jsou členské státy s HDP na 
obyvatele v tržních cenách nižším než 
60 % průměru Unie v roce 2013. Finanční 
prostředky odpovídající tomuto množství 
povolenek se rozdělí v souladu s částí 
A přílohy IIb.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Toto množství povolenek by mělo rovněž 
umožnit financování investic do 
přeshraničních projektů mezi 
přijímajícími členskými státy a přilehlými 
příhraničními regiony s nízkým růstem.“;
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. d a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Platné znění Pozměňovací návrh

da) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
5. Komise sleduje fungování 
evropského trhu s uhlíkem. Každoročně 
překládá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o fungování trhu s uhlíkem a jiných 
relevantních politik v oblasti klimatu 
a energetiky, která se týká i provádění 
dražeb, likvidity a obchodovaných objemů, 
a shrnuje informace o finančních 
opatřeních uvedených v čl. 10a odst. 6 
poskytnuté členskými státy. Členské státy 
v případě nutnosti zajistí, aby byly Komisi 
veškeré příslušné informace poskytnuty 
nejpozději dva měsíce předtím, než 
Komise zprávu přijme.

„5. Komise sleduje fungování 
evropského trhu s uhlíkem. Každoročně 
překládá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o fungování trhu s uhlíkem a jiných 
relevantních politik v oblasti klimatu 
a energetiky, která se týká i provádění 
dražeb, úlohy a dopadu subjektů, které na 
trhu nedodržují předpisy, jako jsou 
finanční investoři na trhu, likvidity 
a obchodovaných objemů, a shrnuje 
informace o finančních opatřeních 
uvedených v čl. 10a odst. 6 poskytnuté 
členskými státy. Členské státy v případě 
nutnosti zajistí, aby byly Komisi veškeré 
příslušné informace poskytnuty nejpozději 
dva měsíce předtím, než Komise zprávu 
přijme.“;

Pozměňovací návrh 26

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

V případě podniků nebo obecních zařízení, 
na něž se vztahuje povinnost uplatňovat 
systém hospodaření s energií podle článku 
8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU(*) [odkaz na článek bude 
aktualizován revidovanou směrnicí], se 
bezplatné povolenky udělí v plném 
rozsahu, pouze pokud má tento podnik 
nebo zařízení zaveden systém hospodaření 
s energií. V případě, že je systém 
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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.

hospodaření s energií podle směrnice 
2012/27/EU povinný, bezplatné povolenky 
se udělí v plném rozsahu pouze v případě, 
pokud budou provedena doporučení 
obsažená ve zprávě o auditu, pokud doba 
návratnosti příslušných investic nepřesáhne 
šest let a pokud budou náklady na tyto 
investice přiměřené, přičemž se zajistí, aby 
opatření vedla ke zlepšení energetické 
účinnosti subjektu, který je v souladu 
s právními předpisy. V opačném případě se 
množství bezplatných povolenek zařízení 
sníží o 15 % až 40 % úměrně množství 
emisí odpovídajícímu doporučením 
zprávy.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezplatné povolenky se nepřidělují 
zařízením v odvětvích nebo pododvětvích 
v rozsahu, v němž se na ně vztahují jiná 
opatření k řešení rizika úniku uhlíku 
stanovená nařízením (EU)…/.. [odkaz na 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích (CBAM)](**). Opatření uvedená 
v prvním pododstavci se odpovídajícím 
způsobem upraví.

Bezplatné povolenky se nepřidělují 
zařízením v odvětvích nebo pododvětvích 
v rozsahu, v němž se na ně vztahují jiná 
opatření k řešení rizika úniku uhlíku 
stanovená nařízením (EU)…/.. [odkaz na 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích](**), jakmile bude posouzena 
a kladně ověřena plná účinnost 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích při řešení rizika úniku uhlíku 
na trhu Unie i na vývozních trzích. 
Opatření uvedená v prvním pododstavci se 
odpovídajícím způsobem upraví. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a – bod ii
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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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 co 
nejdříve a nejpozději do... [12 měsíců po 
vstupu této pozměňující směrnice 
v platnost] přezkoumají předem stanovené 
referenční hodnoty pro celou Unii s cílem 
změnit definice, rozsah působnosti 
a systémové hranice stávajících 
referenčních hodnot produktu, a případně 
zahrnout nové referenční hodnoty, přičemž 
zajistí, aby v závislosti na referenční 
hodnotě bylo přidělování bezplatných 
povolenek na výrobu určitého výrobku 
nezávislé na vstupní surovině nebo typu 
výrobního procesu, zohledňovalo 
potenciál oběhového využití materiálů 
nebo aby se zabránilo tomu, že zařízení 
s částečně nebo plně dekarbonizovanými 
procesy budou z účasti na referenčních 
hodnotách vyloučena nebo jim v ní bude 
zabráněno. Upravené referenční hodnoty 
by měly být zveřejněny, jakmile budou 
k dispozici potřebné informace, aby tyto 
upravené referenční hodnoty byly 
použitelné od roku 2026.

Pozměňovací návrh 29

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 

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 
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konce roku 2025, 90 % v roce 2026 
a každý rok se sníží o 10 procentních bodů 
tak, aby do desátého roku dosáhl 0 %.

[datum vstupu nařízení CBAM v platnost] 
do konce roku 2027  a být závislé na 
uplatňování provozní fáze podle čl. 36 
odst. 3 písm. d) nařízení (EU) .../...  
[Nařízení CBAM], během přechodného 
období se snížila o 10 % od roku 2028 do 
roku 2030 a následně každoročně klesala 
o 17,5 procentního bodu, aby do konce 
roku 2034 dosáhla 0 %.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do konce roku 2029 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
podrobnou zprávu o posouzení dopadů 
stanovených v tomto nařízení  (EU) .../... 
[Nařízení CBAM, čl. 30 nový odst. 2a)] 
účinnosti mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích při řešení rizika 
úniku uhlíku na trhu Unie. Pokud 
posouzení prokáže, že mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
neposkytuje dostatečnou ochranu před 
únikem uhlíku, měl by být faktor 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích dočasně upraven, dokud 
nebudou přijata nápravná opatření, která 
zajistí ochranu před únikem uhlíku 
rovnocennou ochraně systému 
přidělování bezplatných povolenek, který 
nahrazuje. V případě potřeby Komise 
k tomuto hodnocení přiloží legislativní 
návrh.

Pozměňovací návrh 31

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

V zájmu zajištění rovných podmínek se 
první pododstavec nepoužije na část 
produkce Unie určenou pro vývoz do 
třetích zemí bez systému obchodování 
s emisemi nebo podobná ujednání. Do 
konce přechodného období vymezeného 
v [nařízení CBAM] předloží Komise 
podrobné posouzení dopadů na vývoz 
z odvětví mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích a na množství 
celosvětových emisí. Toto hodnocení bude 
doplněno veškerými nezbytnými opatření 
a případně legislativními opatřeními, 
které vyrovnávají náklady na CO2 
s různými systémy stanovování cen třetích 
zemí. Všechna tato opatření a návrhy 
musí být v souladu s pravidly WTO.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c – bod ii
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ve třetím pododstavci se doplňuje 
nové písmeno d), které zní:

iii) ve třetím pododstavci se doplňují 
nová písmena, která znějí:

„d) pokud roční míra snížení přesáhne 
2,5 % nebo je nižší než 0,2 %, referenční 
hodnoty pro období let 2026 až 2030 jsou 
referenčními hodnotami použitelnými 
v období let 2013 až 2020 sníženými podle 
toho, která z těchto dvou procentních sazeb 
je relevantní, pro každý rok v letech 2008 
až 2028.“;

„d) pokud roční míra snížení přesáhne 
2,5 % nebo je nižší než 0,2 %, referenční 
hodnoty pro období let 2026 až 2030 jsou 
referenčními hodnotami použitelnými 
v období let 2013 až 2020 sníženými podle 
toho, která z těchto dvou procentních sazeb 
je relevantní, pro každý rok v letech 2008 
až 2028.“;

da) Při určování referenčních hodnot 
pro záložní přístupy uvedené v druhém 
pododstavci může Komise případně zvážit 
stanovení záložních přístupů specifických 
pro jednotlivá odvětví. Pokud není možné 
stanovit referenční hodnotu ex ante pro 
jednotlivé odvětví nebo pododvětví, ale 
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vzniknou skleníkové plyny způsobilé pro 
přidělení bezplatných povolenek na emise, 
budou tyto povolenky přiděleny na 
základě generických nouzových 
přístupů.“;

Pozměňovací návrh 33

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 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.

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 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“). 
Investice podporované fondem musí být 
plně v souladu s politikami Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí. 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.

Pozměňovací návrh 34

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

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 
stability a včas se využijí na podporu 
inovací a zavádění 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. Část 
Inovačního fondu úměrně množství 
povolenek pocházejících z rozšíření 
systému EU ETS na námořní dopravu 
bude sloužit k podpoře inovací 
a dekarbonizace v námořním odvětví.

Pozměňovací návrh 35

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 
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 

Inovační fond se vztahuje na odvětví 
uvedená v přílohách I a III, včetně 
environmentálně bezpečného zachycování 
a využívání uhlíku (CCU), které významně 
přispívá ke zmírňování změny klimatu, 
jakož i na výrobky a procesy nahrazující 
vysokouhlíkové výrobky vyráběné 
v odvětvích uvedených v příloze I a má 
napomoci stimulovat výstavbu a provoz 
projektů zaměřených na ekologicky 
bezpečné zachycování, dopravu 
a geologické ukládání CO2 (CCS, včetně 
„BECCS”, „DACCS“), jakož i inovativní 
technologie v oblasti obnovitelné energie 
a skladování energie; Z Inovačního fondu 
lze rovněž podporovat průlomové 
inovativní technologie a infrastrukturu pro 
dekarbonizaci námořního odvětví a odvětví 
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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.

letectví, včetně projektů, které se zabývají 
celkovým dopadem letectví na klima 
a výrobu paliv, a technologií s nízkými 
a nulovými emisemi uhlíku a technologií 
v letecké, železniční a silniční dopravě, 
a zároveň usilovat o součinnost 
s programem Horizont Evropa, zejména 
s evropskými partnerstvími a případně 
s dalšími programy Unie. Zvláštní 
pozornost se věnuje projektům 
v odvětvích, na něž se vztahuje [nařízení 
CBAM], zejména v oblasti vývozního 
odvětví, které jsou určeny na podporu 
inovací v oblasti nízkouhlíkových 
technologií a technologií s nulovými 
emisemi uhlíku, CCU, CCS, přepravy 
CO2, dopravy, obnovitelné energie 
a skladování energie způsobem, který 
přispívá ke zmírnění změny klimatu. 
Inovační fond rovněž podpoří zavádění 
a vylepšení inovativních technologií, za 
předpokladu, že mají významný potenciál 
ke snížení emisí uhlíku a přispívají 
k dekarbonizaci hospodářství a úsporám 
energie a zdrojů. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé jsou projekty na území všech 
členských států, a to i projekty malého 
rozsahu. Technologie, které dostávají 
podporu, musí být inovativní a dosud 
nesmí být v podobném měřítku bez 
podpory komerčně životaschopné, ale musí 
představovat průlomová řešení nebo být 
dostatečně vyspělé na to, aby byly 
připraveny na využití před uvedením na 
trh.

Způsobilé jsou projekty na území všech 
členských států, a to i projekty středního 
a malého rozsahu. Technologie, které 
dostávají podporu, musí být inovativní 
a dosud nesmí být v podobném měřítku bez 
podpory komerčně životaschopné, ale musí 
představovat průlomová řešení nebo 
řešení, která ještě nejsou komerčně 
proveditelná nebo být dostatečně vyspělé 
na to, aby byly připraveny na komerční 
využití.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty se vybírají na základě 
objektivních a transparentních kritérií, 
přičemž se v relevantních případech 
zohlední, v jakém rozsahu projekty 
přispívají k dosažení snížení emisí výrazně 
pod úroveň referenčních hodnot uvedených 
v odstavci 2. Projekty musí mít potenciál 
pro široké uplatnění nebo pro významné 
snížení nákladů na přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství 
v dotčených odvětvích. Projekty zahrnující 
CCU musí přinášet čisté snížení emisí 
a zajišťovat omezení emisí CO2 nebo jeho 
trvalé uložení. V případě grantů 
poskytovaných prostřednictvím výzev 
k podávání návrhů může být podporováno 
až 60 % příslušných nákladů projektů, 
z čehož až 40 % nemusí záviset na 
ověřeném omezení emisí skleníkových 
plynů za předpokladu, že je s přihlédnutím 
k použité technologii dosaženo předem 
stanovených milníků. V případě podpory 
poskytované prostřednictvím soutěžních 
nabídkových řízení a v případě podpory ve 
formě technické pomoci lze podpořit až 
100 % příslušných nákladů na projekty.

Projekty se vybírají v transparentním 
výběrovém řízení technologicky 
neutrálním způsobem na základě 
objektivních a transparentních kritérií, 
přičemž se v relevantních případech 
zohlední, v jakém rozsahu projekty 
přispívají k dosažení snížení emisí výrazně 
pod úroveň referenčních hodnot uvedených 
v odstavci 2. Projekty musí mít potenciál 
pro široké uplatnění nebo pro významné 
snížení nákladů na přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství 
v dotčených odvětvích. Projekty zahrnující 
CCU musí přinášet čisté snížení emisí 
a zajišťovat omezení emisí CO2 nebo jeho 
trvalé uložení. V případě grantů 
poskytovaných prostřednictvím výzev 
k podávání návrhů může být podporováno 
až 60 % příslušných nákladů projektů, 
z čehož až 40 % nemusí záviset na 
ověřeném omezení emisí skleníkových 
plynů za předpokladu, že je s přihlédnutím 
k použité technologii dosaženo předem 
stanovených milníků. V případě podpory 
poskytované prostřednictvím soutěžních 
nabídkových řízení a v případě podpory ve 
formě technické pomoci lze podpořit až 
100 % příslušných nákladů na projekty. 
Komise provede posouzení dopadů 
možností poskytování podpory 
prostřednictvím soutěžních nabídkových 
řízení.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10a – odst. 8 – pododstavec 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty financované z Inovačního fondu 
musí sdílet znalosti s dalšími příslušnými 
projekty, jakož i s výzkumnými pracovníky 
z Unie, kteří mají oprávněný zájem. 
Podmínky sdílení znalostí stanoví Komise 
ve výzvách k předkládání návrhů.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. g 
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzvy k podávání návrhů jsou otevřené 
a transparentní a jasně stanoví, jaké 
druhy technologií mohou být 
podporovány. Při přípravě výzev 
k předkládání návrhů Komise zajistí, aby 
byla řádně zastoupena všechna odvětví 
zahrnutá do systému EU pro obchodování 
s emisemi, včetně odvětví námořní 
dopravy. Komise přijme opatření, aby 
zajistila co nejširší informovanost 
o výzvách k předkládání návrhů, zejména 
u malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 40

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 

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 účasti malých a středních 
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a technologické požadavky na různé druhy 
podpory.

podniků, a pokud jde o způsobilé sektory 
a technologické požadavky na různé druhy 
podpory. V zájmu zajištění spravedlivé 
a spravedlivé transformace zohlední 
výběrová kritéria environmentální 
a sociální záruky jako nástroj postupné 
integrace udržitelného rozvoje pro 
dosažení cílů v oblasti klimatu a energie 
do roku 2030 a cíle klimatické neutrality 
do roku 2050. V případě podpory 
prostřednictvím rozdílových smluv 
o uhlíku umožní tyto akty v přenesené 
pravomoci technologicky neutrální 
nabídkové řízení s cenovou soutěží.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 c – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

„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.;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10 c a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) po článku 10c se vkládá nový 
článek, který zní:

„Článek 10ca
Přidělování přechodných bezplatných 
povolenek na modernizaci energetiky

Veškeré povolenky pro přechodné 
bezplatné přidělení na 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 
mohou také některé tyty povolenky nebo 
všechny tyto povolenky  použít v souladu 
s článkem 10d na podporu investic 
v rámci Modernizačního fondu."

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období let 2021 až 2030 se zřizuje fond 
na podporu investic navržených 
přijímajícími členskými státy, včetně 
financování malých investičních projektů, 
do modernizace energetických soustav 
a zlepšení energetické účinnosti (dále jen 
„Modernizační fond“). Modernizační fond 
je financován z dražeb povolenek, jak je 
stanoveno v článku 10, ve prospěch 
přijímajících členských států stanovených 
v uvedeném článku.

Na období let 2021 až 2030 se zřizuje fond 
na podporu investic navržených 
přijímajícími členskými státy, včetně 
financování malých investičních projektů 
plánovaných za účasti zúčastněných stran 
případně sociálních partnerů zajišťujících 
spravedlivý přechod pracovníků, a to i 
v regionech a obcích a místních 
komunitách, do modernizace 
energetických soustav a zlepšení 
energetické účinnosti a snížení emisí 
skleníkových plynů (dále jen 
„Modernizační fond“). Modernizační fond 
je financován z dražeb povolenek, jak je 
stanoveno v článku 10, ve prospěch 
přijímajících členských států stanovených 
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v uvedeném článku.

Pozměňovací návrh 44

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. Investice podporované 
Modernizačním fondem musí být plně 
v souladu s politikami Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí. 
Z Modernizačního fondu se neposkytuje 
žádná podpora na zařízení na výrobu 
elektřiny využívající fosilní paliva.

______________ _________________

(*) COM(2019) 640 final. (*) COM(2019)0640.

(**) 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).

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň 80 % finančních 
prostředků z Modernizačního fondu se 

2. Alespoň 90 % finančních 
prostředků z Modernizačního fondu se 
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použije na podporu investic do: použije na podporu investic do:

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroby a využívání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů;

a) výroby a využívání elektřiny 
z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů;

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšení energetické účinnosti na 
straně poptávky, a to též v oblasti dopravy, 
budov, zemědělství a nakládání s odpady;

c) zlepšení energetické účinnosti na 
straně poptávky a nabídky, a to též 
v oblasti dopravy, budov, zemědělství 
a nakládání s odpady;

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpory domácností s nižšími 
příjmy, a to též ve venkovských 
a odlehlých oblastech, s cílem řešit 
energetickou chudobu a modernizovat 
jejich systémy vytápění a

e) podpory domácností s nízkými 
a středními příjmy, a to též ve 
venkovských a odlehlých oblastech, 
s cílem řešit energetickou chudobu, 
modernizovat jejich systémy vytápění 
a učinit stavební ekosystém 
udržitelnějším; a
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Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmena c) se mohou 
rejdařské společnosti vzdát menšího počtu 
povolenek na základě ledové třídy lodi 
nebo plavby v ledu nebo obojího v souladu 
s přílohou Va.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude-li oproti ověřeným emisím 
z námořní dopravy 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.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost vyřadit povolenky nevzniká ve 
vztahu k emisím skleníkových plynů, které 
se považují za zachycené a využité tak, aby 
byly trvale chemicky vázány v produktu 
a nemohly při běžném použití uniknout do 

Povinnost vyřadit povolenky nevzniká ve 
vztahu k emisím skleníkových plynů, které 
se považují za zachycené a uskladněné 
nebo využité tak, aby byly trvale chemicky 
vázány v produktu a nemohly při běžném 
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atmosféry. použití uniknout do atmosféry.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Článek 29 b nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) vkládá se nový článek 29b, který 
zní:
„Článek 29b
1. Přístup na trh EU ETS je omezen 
na subjekty, které jsou provozovateli 
zařízení a letecké a námořní dopravy 
a které plní povinnosti v oblasti 
dodržování předpisů v rámci EU ETS.
2. Odchylně od prvního odstavce 
mají finanční zprostředkovatelé 
nakupující povolenky na účet zařízení, 
a nikoli na vlastní účet, přístup na trh EU 
ETS.
3. Komise posoudí, zda je čl. 6 odst. 5 
nařízení (EU) č. 1031/20101a slučitelný 
s ustanoveními tohoto článku, a v případě 
potřeby předloží legislativní návrh na 
změnu uvedeného nařízení.“;
_________________
1a Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze 
dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, 
správě a jiných aspektech dražeb 
povolenek na emise skleníkových plynů 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 
18.11.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh 53
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Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na 
zařízení nebo části zařízení, které se 
používají k výzkumu, vývoji a zkoušení 
nových výrobků a postupů, a na zařízení, 
jejichž emise ze spalování biomasy – 
v souladu s kritérii stanovenými podle 
článku 14 – přispívají k více než 95 % 
celkových emisí skleníkových plynů.

1. Tato směrnice se nevztahuje na 
zařízení nebo části zařízení, které se 
používají k výzkumu, vývoji a zkoušení 
nových výrobků a postupů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – písm. c – písm. v – návětí
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 1 – řádek 24 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) Dvacátý čtvrtý řádek se nahrazuje 
tímto:

v) Dvacátý čtvrtý řádek se nahrazuje 
tímto:

Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu 
o výrobní kapacitě větší než 25 t denně

Výroba vodíku (H2) a/nebo syntetického 
plynu o výrobní kapacitě větší než 
10 t denně

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Příloha – bod 4 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4a) doplňuje se nový text, který zní:
PŘÍLOHA Va

Možnost vyřadit upravené množství 
povolenek pro lodě ledové třídy
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Upravené množství povolenek na emise, 
které mají být vyřazeny pro lodě ledové 
třídy, odpovídá upravenému množství 
emisí, které se vypočítá na základě vzorce 
uvedeného v této příloze. Upravené 
množství emisí zohledňuje technické 
vlastnosti, které zvyšují emise lodí 
patřících do finsko-švédské ledové třídy IA 
nebo IA super nebo rovnocenné ledové 
třídy během plavby po celou dobu a další 
zvýšení emisí v důsledku plavby v ledu.
Upravené množství povolenek na emise, 
které mají být ročně vyřazeny, znamená 
upravené množství ročních emisí CO2R. 
Celkové roční emise CO2 T

 v rámci EU 
ETS se vypočítají na základě vykazování 
v rámci monitorování, vykazování 
a ověřování takto:

 𝑪𝑶𝟐 𝑻 = 𝑪𝑶𝟐 𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝑩
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 

1) kde CO2 T plavby mezi členskými 
státy označuje souhrnné emise CO2 
vzniklé při všech plavbách mezi přístavy 
spadajícími do jurisdikce některého 
členského státu, CO2 B emise 
produkované v kotvištích v přístavech 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu, CO2eq plavby z členských 
států souhrnné emise CO2 při všech 
plavbách z přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu 
a CO2 plavby do členských států souhrnné 
emise CO2 při všech plavbách do přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu.
Podobně se celkové roční emise lodi 
ledové třídy při plavbě v ledu v oblasti 
působnosti navrhované směrnice 
o obchodování s povolenkami na emise 
v námořní dopravě CO2eI vypočítají na 
základě vykazování v rámci monitorování, 
vykazování a ověřování takto

𝑪𝑶𝟐𝒆 𝑰 = 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺)
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,
2) kde CO2eq I plavby mezi členskými 
státy označuje souhrnné emise CO2 z lodí 
ledové třídy při plavbě v ledu mezi přístavy 
spadajícími do jurisdikce některého 
členského státu, CO2eq I plavby z členských 
států emise z lodí ledové třídy při plavbě 
v ledu při všech plavbách z přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu, a CO2eq I plavby do 
členských států emise z lodi ledové třídy 
při plavbě v ledu při všech plavbách do 
přístavů spadajících do jurisdikce 
některého členského státu.
Celková roční ujetá vzdálenost se v oblasti 
působnosti navrhované směrnice 
o obchodování s povolenkami na emise 
v námořní dopravě vypočítá takto:

𝑫𝑻 = 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺),

 
3) kde DT plavby mezi členskými 
státy označuje souhrnnou vzdálenost při 
všech plavbách mezi přístavy spadajícími 
do jurisdikce některého členského státu, 
DT plavby z členských států souhrnnou 
vzdálenost při všech plavbách z přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu, a DT plavby do členských 
států souhrnnou vzdálenost při všech 
plavbách do přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu.
Souhrnná vzdálenost ujetá při plavbě 
v ledu se v oblasti působnosti navrhované 
směrnice o obchodování s povolenkami na 
emise v námořní dopravě vypočítá takto:
𝑫𝑰 = 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 
4) tam, kde DT plavby mezi 
členskými státy označuje celkovou 
vzdálenost ujetou při plavbě v ledu při 
všech plavbách mezi přístavy spadajícími 
do jurisdikce některého členského státu, 
DT plavby z členských států souhrnnou 
vzdálenost ujetou při plavbě v ledu při 
všech plavbách z přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu, 
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a DT plavby do členských států, 
souhrnnou vzdálenost ujetou při plavbě 
v ledu při všech plavbách do přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu.
Upravené množství ročních emisí CO2eq 
R se vypočte takto:
CO2 R  = CO2 T -  CO2 TF   -  CO2 NI,
5) kde CO2 TF označuje zvýšení 
ročních emisí v důsledku technických 
vlastností lodí finsko-švédské ledové třídy 
IA nebo IA super nebo rovnocenné ledové 
třídy a CO2 NI zvýšení ročních emisí lodí 
ledové třídy v důsledku plavby v ledu.
Zvýšení ročních emisí v důsledku 
technických vlastností lodí finsko-švédské 
ledové třídy IA nebo IA super nebo 
rovnocenné ledové třídy CO2 TF se 
vypočítá takto:

𝑪𝑶𝟐  𝑻𝑭 = 𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰).

6) Nárůst ročních emisí v důsledku 
plavby v ledu se vypočítá takto:
𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰 = 𝑪𝑶𝟐 𝑰 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰

7) kde upravené roční emise pro 
plavby při plavbě v ledu CO2 RI jsou:

𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰 = 𝑫𝑰 × (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

8) Kde (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝑶𝑾

 emise pro plavby na 

vzdálenost překonanou na otevřené vodě. 
Posledně uvedená hodnota je definována 
takto:

(𝑪𝑶𝟐 

𝑫 )
𝑶𝑾

=
𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑰

𝑫𝑻 ― 𝑫𝑰
.

9) Seznam všech symbolů:
CO2 T celkové roční emise v zeměpisné 
oblasti působnosti EU ETS
CO2T plavby mezi členskými státy

souhrnné emise CO2 vzniklé při 
všech plavbách mezi přístavy spadajícími 
do jurisdikce některého členského státu; 
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CO2 B emise produkované v kotvištích 
v přístavech spadajících do jurisdikce 
některého členského státu
CO2eq plavby z členských států 

souhrnné emise CO2 vzniklé při 
všech plavbách z přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu
CO2 plavby do členských států 

souhrnné emise CO2 vzniklé při 
všech plavbách do přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu
DT celková roční ujetá vzdálenost 
v rámci působnosti systému EU ETS
DT plavby mezi členskými státy 

souhrnná vzdálenost při všech 
plavbách mezi přístavy spadajícími do 
jurisdikce některého členského státu
DT plavby z členských států souhrnná 
vzdálenost při všech plavbách z přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu;
DT plavby z členských států souhrnná 
vzdálenost při všech plavbách do přístavů 
spadajících do jurisdikce některého 
členského státu,

DI souhrnná vzdálenost ujetá při 
plavbě v ledu v zeměpisné oblasti 
působnosti EU ETS
DT plavby z členských států souhrnná 
vzdálenost ujetá v ledu při všech plavbách 
mezi přístavy spadajícími do jurisdikce 
některého členského státu
DT plavby z členských států souhrnná 
vzdálenost při plavbě v ledu při všech 
plavbách z přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu;
DT plavby z členských států souhrnná 
vzdálenost při plavbě v ledu při všech 
plavbách do přístavů spadajících do 
jurisdikce některého členského státu
CO2 I roční emise lodi ledové třídy při 
plavbě v ledu
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CO2 NI zvýšení ročních emisí lodi ledové 
třídy v důsledku plavby v ledu
CO2 R upravené roční emise
CO2 RI upravené roční emise pro plavby 
v ledu
CO2 TF průměrné roční emise v důsledku 
technických vlastností lodi finsko-
švédské ledové třídy IA nebo IA super 
nebo rovnocenné ledové třídy ve srovnání 
s loděmi určenými pouze pro plavbu na 
otevřené vodě

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝒅𝒊𝒔𝒕 )
𝑶𝑾

 roční průměr emisí pro 

vzdálenost překonanou pouze na otevřené 
vodě
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