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Pozměňovací návrh 132
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje 
fungování tržních mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by 
se mnoho byrokracie a byly by účinně odměněny podniky s nejlepšími výsledky. Přesun zdrojů 
emisí CO2 a nespravedlivá hospodářská soutěž, jíž čelí evropská výroba ze strany zemí, které 
nepřijaly závazek v rámci komplexní mezinárodní dohody o změně klimatu, by se měly 
neutralizovat povinnými povolenkami při dovozu.

Pozměňovací návrh 133
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 

vypouští se
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by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Společnostem by mělo být přiznáno sedmileté přechodné období až poté, co ponesou náklady 
na životní prostředí podle svých emisí CO2.

Pozměňovací návrh 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systém Společenství, by měl být stanoven 
přechodný systém, podle něhož by
v reálném rozsahu a na základě 
harmonizovaných odvětvových předpisů  
byly povolenky přidělovány bezplatně.

Or. en
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Odůvodnění

Zpracovatelský průmysl čelí mezinárodní konkurenci. Nejen že dražby tomuto odvětví 
i celému hospodářství přináší rizika, ale nepomáhají ani dosáhnout environmentální cíle této 
směrnice. 21% strop bude dosažen, ať s pomocí dražeb nebo bez nich, snížením počtu 
povolenek. Než vstoupí v platnost mezinárodní dohoda, která v celosvětovém měřítku vytvoří 
pro konkurenty stejné podmínky, by tedy zpracovatelský průmysl měl získat bezplatné 
povolenky, jež budou vycházet z harmonizovaných předpisů.

Pozměňovací návrh 135
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství, 
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k 
zastavení přidělování bezplatných 
povolenek v roce 2020.

(17) V případě všech ostatních odvětví, 
která spadají pod systém Společenství,
budou emisní práva počínaje rokem 2013 
dražena v plném rozsahu za předpokladu, 
že bude uzavřena mezinárodní dohoda.

Or. en

Odůvodnění

Dražby v plném rozsahu, které budou od roku 2013 zavedené pro všechna odvětví, představují 
nejúčinnější a nejvhodnější systém. Bude-li uzavřena mezinárodní dohoda, nebude hrozit 
přesun zdrojů emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 136
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro jiná odvětví, která spadají pod 
systému Společenství by se měl být 
stanoven přechodový systém, podle něhož 
by v roce 2013 80 % množství, jež 
odpovídá procentnímu podílu celkových 
emisí v celém Společenství v období 2005–
2007 vypuštěných dotyčnými zařízeními v 
rámci celkového množství povolenek 
přidělených každoročně ve Společenství,
bylo přidělováno bezplatně. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem, což by vedlo k zastavení 
přidělování bezplatných povolenek v roce 
2020.

(17) Pro ostatní odvětví, která spadají pod 
systém Společenství, by měl být stanoven 
přechodný systém, podle něhož by v roce 
2013 bylo přidělováno bezplatně 80 % 
povolenek, jež odpovídalo procentnímu 
podílu celkových emisí ve Společenství za
období 2005–2007, které vypouštěla
dotčená zařízení v rámci celkového 
množství povolenek přidělených 
každoročně ve Společenství. Poté by počet 
bezplatných povolenek měl klesat každý 
rok stejným dílem až po úplné zastavení 
přidělování bezplatných povolenek v roce 
2020. Do doby, než bude uzavřena 
mezinárodní dohoda, která stanoví rovné 
podmínky pro odvětví, na něž se vztahuje 
systém EU pro obchodování s emisemi, by 
Komise měla vyhodnotit, která odvětví 
jsou v důsledku dražeb neúměrně 
znevýhodněna. Tato odvětví mohou být ze 
systému vyňata.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli dražbám budou některá odvětví neúměrně znevýhodněna (např. odvětví s vysokou 
spotřebou energie). Těmto odvětvím by mohla být udělena výjimka.
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Pozměňovací návrh 137
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k tomu, že neexistuje 
mezinárodní dohoda, je třeba pro odvětví, 
která čelí reálnému nebezpečí přesunu
zdrojů emisí CO2, stanovit odlišný systém. 
Má-li být toto riziko odstraněno, měly by 
být exponovaným odvětvím přiznány 
bezplatné povolenky odpovídající až 80 % 
jejich průměrných emisí za období 2005–
2007.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže nebude uzavřena mezinárodní dohoda, hrozí přesun zdrojů emisí CO2. Je obtížné 
prokázat, nakolik je toto riziko závažné, avšak z preventivních důvodů je vhodné ohroženým 
odvětvím povolit přidělování bezplatných povolenek (které budou vycházet 
z harmonizovaných předpisů). Bude-li uzavřena komplexní mezinárodní dohoda o změně 
klimatu, bude riziko přesunu zdrojů emisí CO2 kvůli dražbám emisních povolenek nízké. 
Z tohoto důvodu by měly být povolenky plně draženy až poté, co bude tato dohoda ujednána.

Pozměňovací návrh 138
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek 

vypouští se
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a alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být 
přiděly určeny před začátkem 
obchodovacího období Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou a teplem. Měly by platit rovněž 
pro nové účastníky, kteří provozují stejné 
činnosti jako stávající zařízení, jimž jsou 
přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

Or. en

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje 
fungování tržních mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by 
se mnoho byrokracie a byly by účinně odměněny podniky s nejlepšími výsledky. Přesun zdrojů 
emisí CO2 a nespravedlivá hospodářská soutěž, jíž čelí evropská výroba ze strany zemí, které 
nepřijaly závazek v rámci komplexní mezinárodní dohody o změně klimatu, by se měly 
neutralizovat povinnými povolenkami při dovozu.
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Pozměňovací návrh 139
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek 
a alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být 
přiděly určeny před začátkem 
obchodovacího období Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou a teplem. Měly by platit rovněž 
pro nové účastníky, kteří provozují stejné 
činnosti jako stávající zařízení, jimž jsou 
přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacích návrhů k bodům odůvodnění 16 a 17.

Pozměňovací návrh 140
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být povoleno bezplatné přidělování 
povolenek zařízením v ohrožených 
odvětvích na základě harmonizovaných 
předpisů Společenství („benchmarks“ –
referenční hodnoty). Tyto předpisy by 
měly vycházet z nejúčinnějších technik, 
pokud jde o skleníkové plyny a spotřebu 
energie, z nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy a obnovitelných zdrojů 
energie, jakož i zachytávání a 
uskladňování skleníkových plynů. Neměly 
by vytvářet žádnou pobídku k zvýšení 
emisí a měly by zajišťovat, aby bylo se 
stále větším podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
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účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Používání harmonizovaných předpisů je namístě pouze v případě ohrožených odvětví, neboť 
pouze těmto zařízením jsou přidělovány bezplatné povolenky uvedené v pozměňovacím návrhu 
těhož autora k novému bodu odůvodnění 17a.

Pozměňovací návrh 141
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde 
o skleníkové plyny a spotřebu energie, 
potenciálu (i technického) na snížení 
emisí, dále z nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy a obnovitelných zdrojů 
energie, jakož i zachytávání a 
uskladňování skleníkových plynů. Bez 
ohledu na elektrické obloukové pece, 
které představují alternativní výrobní 
postup, by tyto harmonizované předpisy 
měly také zohlednit emise produkované 
při používání hořlavých odpadních plynů, 
nelze-li vzniku těchto odpadních plynů 
zabránit během žádného celistvého 
výrobního postupu, v jehož rámci je ocel 
vyráběna z rudy, a to hlavně ve vysokých 
pecích, a měly by zavést udělování 
bezplatných povolenek pro výrobní 
postupy, během nichž tyto plyny vznikají. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
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výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

k zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Tyto předpisy by 
měly rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou, teplem a chladem dodávanými
průmyslovým zařízením. Dále by měly 
zabránit nežádoucímu narušování 
hospodářské soutěže mezi průmyslovými 
činnostmi prováděnými v zařízeních 
s jediným provozovatelem a výrobou, 
která je zadávána externě. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se 
v roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty 
v dražbě. 

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze zpravodajčina pozměňovacího návrhu č. 5. Rozhodnutí o odpadních 
plynech však neponechává na Komisi, ale zajišťuje pro ně udělování bezplatných povolenek, 
aby byly vytvořeny vhodné pobídky pro jejich udržitelné používání. Tento pozměňovací návrh 
dále doplňuje významné hledisko, pokud jde o přístup založený na harmonizovaných 
předpisech, a zajišťuje, že bude zohledněn technický potenciál pro snížení emisí.
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Pozměňovací návrh 142
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, z
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy a
obnovitelných zdrojů energie, jakož i 
zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Tyto harmonizované předpisy 
mohou také zohlednit emise produkované 
při používání hořlavých odpadních plynů, 
nelze-li jejich vzniku těchto odpadních 
plynů během výrobního postupu zabránit; 
v tomto ohledu mohou předpisy stanovit 
bezplatné přidělování povolenek 
provozovatelům zařízení, která tyto plyny 
spalují, nebo provozovatelům zařízení, kde 
takové plyny vznikají. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Tyto předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou, 
teplem a chladem dodávanými
průmyslovým zařízením. Dále by měly 
zabránit nežádoucímu narušování 
hospodářské soutěže mezi průmyslovými 
činnostmi prováděnými v zařízeních 
s jediným provozovatelem a výrobou, 
která je zadávána externě. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
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stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, z
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy a
obnovitelných zdrojů energie, jakož i 
zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Bez ohledu na elektrické obloukové 
pece, které představují alternativní 
výrobní postup, by tyto harmonizované 
předpisy měly také zohlednit emise 
produkované při používání hořlavých 
odpadních plynů z vysokých 
a koksovacích pecí, nelze-li vzniku těchto 
odpadních plynů během výroby oceli 
v uvedených pecích zabránit; v tomto 
ohledu mohou předpisy zavést přidělování 
bezplatných povolenek pro vysoké a 
koksovací pece, v nichž tyto plyny 
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přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

vznikají. Neměly by vytvářet žádnou 
pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Tyto předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Koksárenské plyny jsou procesně technickým vedlejším produktem koksárenského postupu 
a jejich vzniku nelze zabránit. V jejich případě se jedná o procesní emise, pro něž by měly být 
uděleny bezplatné emisní povolenky.

Pozměňovací návrh 143
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
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předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

hodnoty).Tyto předpisy by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů. Bez 
ohledu na elektrické obloukové pece, 
které představují alternativní výrobní 
postup, by tyto harmonizované předpisy 
měly také zohlednit emise produkované 
při používání hořlavých odpadních plynů 
z vysokých a koksovacích pecí, nelze-li 
vzniku těchto odpadních plynů během 
výroby oceli v uvedených pecích zabránit;
v tomto ohledu mohou předpisy zavést 
přidělování bezplatných povolenek pro 
vysoké a koksovací pece, v nichž tyto 
plyny vznikají. Neměly by vytvářet žádnou 
pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby.V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením.Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky.S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky.Povolenky, které se v roce 2020 
ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. xm

Odůvodnění

Koksárenské plyny jsou nevyhnutelným vedlejším produktem koksovacího procesu. Jedná se o 
druh emisí z procesu, pro který by měly být povolenky na emise vydávány bezplatně.
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Pozměňovací návrh 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů,
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Vzhledem k tomu, že neexistuje 
mezinárodní dohoda, která by stanovila 
rovné zacházení s dotčenými odvětvími,
mělo by být povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných odvětvových
předpisů Společenství („benchmarks“ –
referenční hodnoty), aby se co nejvíce 
omezilo narušení hospodářské soutěže ve 
Společenství. Tyto předpisy by měly 
vycházet z nejúčinnějších technik 
a technologií, pokud jde o skleníkové plyny
a spotřebu energie, a zohlednit potenciál 
(i technický) ke snížení emisí, nejúčinnější 
náhražky a alternativní výrobní procesy
či používání biomasy a obnovitelných 
zdrojů energie. Neměly by vytvářet žádnou 
pobídku k zvýšení emisí na výrobní 
jednotku. V zájmu hladkého fungování 
trhu musejí být příděly určeny před 
začátkem obchodovacího období. Tyto
předpisy by měly rovněž předcházet 
neopodstatněnému narušení hospodářské 
soutěže na trzích  s elektřinou a teplem 
dodávanými průmyslovým zařízením. Měly 
by platit rovněž pro nové účastníky, kteří 
provozují stejné činnosti jako stávající 
zařízení, jimž jsou přechodně přidělovány 
bezplatné povolenky. S cílem zamezit 
narušení hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu by neměly být v případě výroby 
elektrické energie novými účastníky 
přidělovány bezplatné povolenky. 
Povolenky, které se v roce 2020 ještě 
nacházejí v rezervě pro nové účastníky, by 
měly být nabídnuty v dražbě. Při 
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vymezování zásad pro stanovení 
harmonizovaných odvětvových předpisů 
by Komise měla provádět konzultace 
s dotčenými odvětvími.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje úmysl zpravodajky zavést „harmonizované předpisy“ 
a s cílem posílit tento přístup připojuje několik upřesnění:

- Harmonizované předpisy musí vycházet z nejúčinnějších technik,

- „Technický potenciál“ je zásadním kritériem, které uvádí příloha III odstavec 3 
stávající směrnice (např. zohledňuje emise vznikající během výrobního procesu),

- Navržené harmonizované předpisy se nevztahují na zachycování a uchovávání uhlíku,

- Je třeba zabránit zvyšování emisí na výrobní jednotku a zároveň umožnit hospodářský 
růst,

- Měly by probíhat konzultace s dotčenými odvětvími.

Pozměňovací návrh 145
Nicodim Bulzesc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných pravidel 
Společenství, mimo jiné zavedením
odvětvových předpisů. Tato pravidla by 
měla jasně určit postup pro stanovení 
harmonizovaných odvětvových předpisů a 
náležitě zohlednit nejúčinnější techniky, 
pokud jde o skleníkové plyny a spotřebu 
energie, nejúčinnější náhražky
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skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platiti rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

a alternativní výrobní procesy, používání 
biomasy a obnovitelných zdrojů energie, 
jakož i zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Tyto předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě. 
Při vymezování zásad pro stanovení 
harmonizovaných odvětvových předpisů 
by Komise měla provádět konzultace 
s dotčenými odvětvími.

Or. en

Odůvodnění

Zásady pro stanovení harmonizovaných předpisů musí být schváleny dotčenými odvětvími 
a odrážet aktuální emise a technické možnosti jejich snižování v daném odvětví. Pro tyto účely 
mohou sloužit jako vhodný podklad techniky uvedené v Referenčním dokumentu o nejlepších 
dostupných technikách (BREF).
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Pozměňovací návrh 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde 
o skleníkové plyny a spotřebu energie, 
z nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy 
a obnovitelných zdrojů energie, jakož i 
zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Tyto předpisy by 
měly rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích s 
elektřinou a teplem dodávanými
průmyslovým zařízením. Dále by měly 
zabránit nežádoucímu narušování 
hospodářské soutěže mezi průmyslovými 
činnostmi prováděnými v zařízeních 
s jediným provozovatelem a výrobou, 
která je zadávána externě. Měly by platit
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky, s výjimkou elektrické 
energie získávané z odpadních plynů nebo 
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jiných reziduí, jejichž vzniku nelze 
zabránit, a dále elektrické energie 
vyráběné v souvislosti se spotřebou tepla 
v průmyslu, a to pro vlastní spotřebu 
provozovatelů zařízení. Povolenky, které 
se v roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě. 

Or. en

Odůvodnění

První část pozměňovacího návrhu se shoduje se zpravodajčiným pozměňovacím návrhem č. 5: 
externě zajišťovaná výroba průmyslových plynů může být energeticky účinnější. Z tohoto 
důvodu by neměla být narušována hospodářská soutěž. Emise CO2 produkované při používání 
odpadních plynů jsou neoddělitelně spojeny se zařízeními, která tyto plyny vyrábějí. Dražby 
by tato zařízení příliš zatížily a odrazovaly by od udržitelné rekuperace odpadních plynů. 
Elektrická energie a teplo vyráběné v souvislosti s průmyslovými postupy a energie získávána 
z reziduí řeší dodávky energie pro tyto průmyslové postupy způsobem, který je šetrný 
k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 147
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Aniž jsou dotčena konkrétní 
kritéria pro jednotlivá průmyslová odvětví, 
tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, z 
nejúčinnějších náhražek a všeobecně 
používaných alternativních výrobních 
procesů, používání biomasy, obnovitelných 
energií, jakož i potenciálu, včetně 
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podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

technického, pro snižování emisí. Neměly 
by vytvářet žádnou pobídku ke snižování 
konkrétních emisí. V zájmu hladkého 
fungování trhu musejí být příděly určeny 
na základě referenčních hodnot 
(„benchmarks“ – referenční hodnoty)
před začátkem obchodovacího období. 
Předpisy by měly rovněž předcházet 
neopodstatněnému narušení hospodářské 
soutěže na trzích s elektřinou a teplem 
dodávanými průmyslovým zařízením. 
Měly by rovnocenně platit rovněž pro 
nové účastníky, kteří provozují stejné 
činnosti jako stávající zařízení, jimž jsou 
přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě. Za účelem vymezování zásad pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise zahájí 
konzultace s příslušnými odvětvími.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh klade důraz na použití referenčních hodnot a význam takových 
otázek, jako je harmonizace způsobu, jakým jsou referenční hodnoty stanoveny tak, aby bylo 
možno zohlednit charakteristické vlastnosti daného odvětví spolu s jasným cílem zlepšit 
výsledky a konzultovat příslušná odvětví. Alternativní výrobní procesy lze uznat jako 
referenční hodnoty pouze tehdy, jsou-li všeobecně uplatnitelné.. Odkaz na potenciál v příloze 
III stávající směrnice by měl být zachován, aby vyjasnil technologickou povahu referenčních 
hodnot.
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Pozměňovací návrh 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Aniž jsou dotčena konkrétní 
kritéria pro jednotlivá průmyslová odvětví, 
tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, z 
nejúčinnějších náhražek a všeobecně 
používaných alternativních výrobních 
procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i potenciálu, 
včetně technického, pro snižování emisí.
Neměly by vytvářet žádnou pobídku ke 
snižování konkrétních emisí.. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny na základě referenčních hodnot 
(„benchmarks“ – referenční hodnoty)
před začátkem obchodovacího období. 
Předpisy by měly rovněž předcházet 
neopodstatněnému narušení hospodářské 
soutěže na trzích s elektřinou a teplem 
dodávanými průmyslovým zařízením. 
Měly by rovněž rovnocenně platit pro 
nové účastníky, kteří provozují stejné 
činnosti jako stávající zařízení, jimž jsou 
přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě. Za účelem vymezování zásad pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise zahájí 
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konzultace s příslušnými odvětvími.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh klade důraz na použití referenčních hodnot a význam takových 
otázek, jako je harmonizace způsobu, jakým jsou referenční hodnoty stanoveny tak, aby bylo 
možno zohlednit charakteristické vlastnosti daného odvětví spolu s jasným cílem zlepšit 
výsledky a konzultovat příslušná odvětví. Alternativní výrobní procesy lze uznat jako 
referenční hodnoty pouze tehdy, jsou-li všeobecně uplatnitelné. Odkaz na potenciál v příloze 
III stávající směrnice by měl být zachován, aby vyjasnil technologickou povahu referenčních 
hodnot.

Pozměňovací návrh 149
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů. V 
případě výroby tepla by měl systém 
obchodování s emisemi EU zajistit rovné 
zacházení pro všechny výrobce tepelné
energie a zohlednit přitom její rozšíření a 
závislost na meteorologických 
podmínkách.   Je třeba také vzít v úvahu, 
že v zájmu ochrany životního prostředí, 
může být výroba ze zařízení, která nejsou 
začleněna do systému, přesunuta do 
jiných zařízení a také, že za účelem 
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zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

zamezení narušení hospodářské soutěže je 
možné zabránit přesunu výroby do 
zařízení zahrnutých v systému. Neměly by 
vytvářet žádnou pobídku k zvýšení emisí a 
měly by zajišťovat, aby bylo se stále 
větším podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. pl

Odůvodnění

Pro velkovýrobce tepla, kteří zabezpečují plnění požadavků vytápěcích systémů, představuje 
potřeba zaplatit náklady na systém obchodování s emisemi EU včetně nákladů na nákup 
povolenek, což je nutno zohlednit v ceně tepla pro spotřebitele, vážné narušení hospodářské 
soutěže.  Je zde vážné riziko, že výroba bude přenesena do menších a obecně méně účinných 
zařízení, která nejsou kontrolována, což představuje riziko „přesunu“ zdrojů emisí CO2 a 
v konečném důsledku reálné zvýšení emisí.

Pozměňovací návrh 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení (18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
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hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde 
o skleníkové plyny a spotřebu energie, 
z nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných zdrojů energie a nosičů 
čisté energie, jako je vodík, jakož 
i zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Tyto předpisy by 
měly rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou, teplem a průmyslovými plyny
dodávanými průmyslovým zařízením. Měly 
by platit rovněž pro nové účastníky, kteří 
provozují stejné činnosti jako stávající 
zařízení, jimž jsou přechodně přidělovány 
bezplatné povolenky. S cílem zamezit 
narušení hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu by neměly být v případě výroby 
elektrické energie novými účastníky 
přidělovány bezplatné povolenky. 
Povolenky, které se v roce 2020 ještě 
nacházejí v rezervě pro nové účastníky, by 
měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí tvůrců politik je vodík v současné době vyvíjen pro stacionární 
(decentralizovaná výroba elektřiny) a nestacionární užívání v celé EU jako nosič čisté 
energie. Jeho používání je pádně odůvodněno ochranou životního prostředí a ve srovnání 
s jinými palivy vykazuje v rámci hodnocení emisního cyklu CO2, tj. od vzniku až po okamžik 
využití, srovnatelné, ne-li lepší výsledky.
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Pozměňovací návrh 151
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, včetně 
kombinované výroby tepla a elektrické 
energie, dále z nejúčinnějších náhražek 
a alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy a obnovitelných zdrojů 
energie, jakož i zachytávání a 
uskladňování skleníkových plynů. Neměly 
by vytvářet žádnou pobídku k zvýšení 
emisí a měly by zajišťovat, aby bylo se 
stále větším podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Tyto předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en
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Odůvodnění

Rozvoj kombinované výroby tepla a elektřiny je deklarovaným cílem EU. Stejně jako 
v případě jiných technologií, které jsou zde zmíněny, by měla pravidla pro přidělování 
povolenek zajistit, aby obchodování s emisemi směřovalo k rozvoji technologií, které mají 
větší potenciál pro snižování emisí CO2, zejména kombinované výroby tepla a elektřiny.  
Tento pozměňovací návrh vytváří soulad s ostatními ustanoveními, která se v tomto návrhu 
zabývají kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 152
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku k 
zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a s průmyslovým teplem 
a plynem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
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výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.  

výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.   

Or. fr

Odůvodnění

Měly by být pokryty veškeré veřejné služby.

Pozměňovací návrh 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku k 
zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a teplem dodávanými
průmyslovým zařízením. Tato pravidla by 
rovněž měla platit pro nové účastníky 
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jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

s výjimkou elektrické energie vyrobené 
z odpadních plynů z průmyslové výroby, 
kteří provozují stejné činnosti jako stávající 
zařízení, jimž jsou přechodně přidělovány 
bezplatné povolenky. s cílem zamezit 
narušení hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu by neměly být v případě výroby 
elektrické energie novými účastníky, 
s výjimkou elektrické energie vyrobené 
z odpadních plynů z průmyslových 
výrobních procesů, přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

Or. pl

Odůvodnění

Průmyslové odpadní plyny, které vznikají během průmyslové výroby musí být použity okamžitě 
po jejich vytvoření. Aby bylo zajištěna jejich účinná recyklace, je při jejich použití 
vyžadována co nejvyšší flexibilita. Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě 
elektrické energie přispívá k ochraně zdrojů a snižování emisí CO2. Elektrická energie 
vyrobená tímto způsobem by neměla být předmětem dražby.

Pozměňovací návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto
předpisy by měly vycházet z technik s 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Aniž jsou dotčena odvětvová 
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největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

kritéria, tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde o 
skleníkové plyny a spotřebu energie, z
nejúčinnějších náhražek a obecně 
použitelných alternativních výrobních 
procesů, používání biomasy, obnovitelných 
zdrojů energie, jakož i potenciálu, včetně 
technického, pro snížení emisí. Všechny 
tyto předpisy by měly vytvářet pobídky
k snížení specifických emisí. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být určeny
příděly na základě harmonizovaných 
předpisů. Tyto předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky, s výjimkou elektrické energie 
vyráběné z odpadních plynů, které 
vznikají během průmyslových výrobních 
procesů. Povolenky, které se v roce 2020 
ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Odpadní plyny z výrobních procesů musí být využity neprodleně po svém vzniku. Má-li být 
zajištěna jejich efektivní rekuperace, musí být v tomto ohledu umožněna co největší flexibilita. 
Využití odpadních plynů z výrobních procesů k výrobě elektrické energie přispívá k zachování 
zdrojů a snížení emisí CO2. Elektřina vyrobená za těchto zvláštních podmínek by měla být 
z dražby vyjmuta.
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Pozměňovací návrh 155
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z technik s největší účinností týkající se 
skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a alternativních 
výrobních procesů, používání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů. Také 
by měly zohlednit postupné zlepšování 
účinnosti a hlediska emisí CO2 
v důsledku technologického vývoje. 
Neměly by vytvářet žádnou pobídku k 
zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Předpisy by měly 
rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích 
s elektřinou a teplem dodávanými
průmyslovým zařízením. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se v 
roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty v 
dražbě.

Or. el
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Odůvodnění

Technologie se v průběhu času mění a vylepšují a referenční hodnoty by tento vývoj měly 
zohlednit.

Pozměňovací návrh 156
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

(18) Při neexistenci mezinárodní dohody, 
která by stanovila rovné zacházení 
s dotčenými odvětvími, by mělo být 
přechodně povoleno bezplatné přidělování 
povolenek zařízením na základě 
harmonizovaných předpisů Společenství 
(„benchmarks“ – referenční hodnoty). 
Tyto předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.
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Or. de

Odůvodnění

Vysvětlení slova „přechodné“ se vztahuje na neexistenci mezinárodní dohodu stanovující 
rovné podmínky hospodářské soutěže (účelem je zabránit „přesunům“ zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 157
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly
zohledňovat úroveň opětovného 
zalesňování a vycházet z technik s největší 
účinností týkající se skleníkových plynů a 
energie (nejlepší dostupné technologie –
BAT), nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být příděly 
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem dodávanými průmyslovým 
zařízením. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 
jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
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povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

Or. pl

Odůvodnění

Nejlepším a nepřirozenějším prostředkem v boji proti změně klimatu je opětovné zalesňování 
a vytváření luk za účelem zachytávání oxidu uhličitého. Použití nejlepší dostupné technologie 
je klíčem ke snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 158
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“). Tyto 
předpisy by měly vycházet z technik s 
největší účinností týkající se skleníkových 
plynů a energie, nejúčinnějších náhražek a 
alternativních výrobních procesů, 
používání biomasy, obnovitelných energií, 
jakož i zachycení a skladování
skleníkových plynů. Neměly by vytvářet 
žádnou pobídku k zvýšení emisí a měly by 
zajišťovat, aby bylo se stále větším 
podílem dotyčných povolenek 
obchodováno formou dražby. V zájmu 
hladkého fungování trhu musejí být přiděly
určeny před začátkem obchodovacího 
období. Předpisy by měly rovněž 
předcházet neopodstatněnému narušení 
hospodářské soutěže na trzích s elektřinou 
a teplem. Měly by platit rovněž pro nové 
účastníky, kteří provozují stejné činnosti 

(18) Aby se co nejvíce omezilo narušení 
hospodářské soutěže ve Společenství, mělo 
by být přechodně povoleno bezplatné 
přidělování povolenek zařízením na 
základě harmonizovaných předpisů 
Společenství („benchmarks“ – referenční 
hodnoty). Tyto předpisy by měly vycházet 
z nejúčinnějších technik, pokud jde 
o skleníkové plyny a spotřebu energie, 
včetně kombinované výroby tepla 
a elektrické energie, dále z nejúčinnějších 
náhražek a alternativních výrobních 
procesů, používání biomasy 
a obnovitelných zdrojů energie, jakož 
i zachytávání a uskladňování skleníkových 
plynů. Neměly by vytvářet žádnou pobídku 
k zvýšení emisí a měly by zajišťovat, aby 
bylo se stále větším podílem dotyčných 
povolenek obchodováno formou dražby. 
V zájmu hladkého fungování trhu musejí 
být příděly určeny před začátkem 
obchodovacího období. Tyto předpisy by 
měly rovněž předcházet neopodstatněnému 
narušení hospodářské soutěže na trzích
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jako stávající zařízení, jimž jsou přechodně 
přidělovány bezplatné povolenky. S cílem 
zamezit narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu by neměly být v případě 
výroby elektrické energie novými 
účastníky přidělovány bezplatné 
povolenky. Povolenky, které se v roce 
2020 ještě nacházejí v rezervě pro nové 
účastníky, by měly být nabídnuty v dražbě.

s elektřinou a teplem. Měly by platit 
rovněž pro nové účastníky, kteří provozují 
stejné činnosti jako stávající zařízení, jimž 
jsou přechodně přidělovány bezplatné 
povolenky. S cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu by 
neměly být v případě výroby elektrické 
energie novými účastníky přidělovány 
bezplatné povolenky. Povolenky, které se 
v roce 2020 ještě nacházejí v rezervě pro 
nové účastníky, by měly být nabídnuty 
v dražbě.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj kombinované výroby tepla a elektřiny je deklarovaným cílem EU. Stejně jako 
v případě jiných technologií, které jsou zde zmíněny, by měla pravidla pro přidělování 
povolenek zajistit, aby obchodování s emisemi směřovalo k rozvoji technologií, které mají 
větší potenciál pro snižování emisí CO2, zejména kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 159
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 

(19) Pokud by ostatní průmyslové země a 
další významní producenti emisí 
skleníkových plynů nepřistoupili k této 
mezinárodní dohodě, mohla by některá 
průmyslová odvětví s vysokou 
energetickou náročností ve Společenství, 
vystavená mezinárodní hospodářské 
soutěži, zvyšovat emise skleníkových 
plynů v třetích zemích, jejichž průmyslová 
odvětví, pokud jde o „přesun“ zdrojů emisí 
CO2 („carbon leakage“), nejsou vázána 
stejnými předpisy o CO2, a zároveň 
vytvářet nevýhodné hospodářské podmínky 
pro určitá průmyslová odvětví a 
pododvětví ve Společenství, jež jsou 
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o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

vystaveny mezinárodní hospodářské 
soutěži. To by mohlo podkopat 
environmentální integritu a přínos opatření 
Společenství. 

Or. pl

Odůvodnění

Jev známý jako „přesun zdrojů emisí CO2“, je ve skutečnosti jen zdravou reakcí trhu na 
opatření, které nejsou v souladu s hospodářskou situací Společenství, se jistě projeví a povede 
k dalším vážnýcm hospodářským problémům souvisejícím s rychle rostoucí finanční a 
administrativní zátěží hospodářství členských států. Centrálně řízené přerozdělení povolenek 
na emise zaměřené na podpory vybraných odvětví je však z hlediska tržního hospodářství 
neúčinným a škodlivým mechanismem.
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Pozměňovací návrh 160
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2, převezme Společenství za odvětví 
nebo pododvětví, jež splňují příslušná 
kritéria, systém bezplatného přidělování 
povolenek na základě právních 
ustanovení harmonizovaných na úrovni 
Společenství.
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elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. de

Odůvodnění

Také zde představuje uplatnění referenčních hodnot na základě nejlepší dostupné technologie 
nejúčinnější a nejhospodárnější řešení.

Pozměňovací návrh 161
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 

(19)  Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohlo by docházet ke zvyšování
emisí skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun “ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň k vytváření nevýhodných 
hospodářských podmínek pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. 
V případě, že by nebyla uzavřena 
mezinárodní dohoda o změně klimatu, 
která by vedla k závaznému 
a s EU srovnatelnému snížení emisí 
skleníkových plynů v zemích, které 
představují kritický objem produkce 
v odvětví, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi a jemuž 
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bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

nejsou přidělovány bezplatné povolenky, 
bude nutno zabránit tomu, aby emise 
skleníkových plynů produkované mimo 
Společenství ohrozily činnost Společenství 
přesunem zdrojů emisí CO2. Za tímto 
účelem by měla být přijata ustanovení, 
která se použijí na dovoz zboží, který by 
jinak tuto činnost narušoval. Uvedená 
ustanovení by měla být ve svých dopadech 
neutrální. Má-li být Společenství 
připraveno na tuto možnost, jež by mohla
podkopat environmentální integritu 
a přínos jeho opatření, je třeba pro dovoz 
energeticky náročného zboží do 
Společenství zavést účinný vyrovnávací 
systém pro CO2 v podobě povinných 
povolenek při dovozu. Určení těchto 
odvětví nebo pododvětví a nutných 
opatření bude nově posouzeno s cílem 
zajistit, aby se tato akce prováděla jen tam, 
kde je to nezbytné, a aby se vyloučilo 
nadměrné vyrovnání. Tato ustanovení by 
měla na dovozce zboží uplatňovat obdobné 
požadavky, jako jsou požadavky 
použitelné na zařízení v EU, jimž nejsou 
přidělovány bezplatné povolenky a u nichž 
se ukázalo, že jsou vystavena značnému 
riziku přesun zdrojů emisí CO2 nebo že 
čelí mezinárodní konkurenci v třetích 
zemích, které nepřijaly závazek, že učiní 
prokazatelné kroky ke snižování emisí 
skleníkových plynů podle mezinárodního 
politického rámce v oblasti klimatu pro 
období po roce 2012.

Or. en

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje 
fungování tržních mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by 
se mnoho byrokracie a byly by účinně odměněny podniky s nejlepšími výsledky.  Přesun 
zdrojů emisí CO2 a nespravedlivá hospodářská soutěž, jíž čelí evropská výroba ze strany 
zemí, které nepřijaly závazek v rámci komplexní mezinárodní dohody o změně klimatu, by se 
měly neutralizovat povinnými povolenkami při dovozu.
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Pozměňovací návrh 162
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství.  Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohlo by docházet ke zvyšování
emisí skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun “ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň k vytváření nevýhodných 
hospodářských podmínek pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Určení 
těchto odvětví nebo pododvětví, v nichž 
hrozí přesun zdrojů emisí CO2, bude nově 
posouzeno s cílem zajistit, aby se tato akce 
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, a 
aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání. 
Konkrétní odvětví nebo pododvětví, kde 
může být opodstatněné se domnívat, že jim 
hrozí riziko přesun zdrojů emisí, a kde 
účinně vyráběná elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů, mohou 
obdržet až z 80 % bezplatné povolenky, 
aby se zohlednila spotřeba elektrické 
energie ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.
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nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Máme-li se vyvarovat nadměrných kompenzací, je nezbytné přezkoumat postup, jakým se v 
případě absence mezinárodní dohody určují odvětví a pododvětví, která mohou požádat 
o bezplatné povolenky. Energeticky náročná odvětví, kterým hrozí přesun zdrojů emisí, mohou 
pro svou spotřebu elektrické energie získat kompenzace v podobě bezplatných povolenek, aby 
se tak s odvětvími s vysokými přímými i nepřímými náklady zacházelo stejným způsobem. 
Bezplatné povolenky jim však nebudou přidělovány na všechny nepřímé emise, neboť i tato 
odvětví musí usilovat o dekarbonizaci. 

Pozměňovací návrh 163
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok na Bali, protože země uvedené 
v příloze I Kjótského protokolu se 
zavázaly, že do roku 2020 sníží emise 
skleníkových plynů o 15–40 % ve 
srovnání s rokem 1990. Má-li si EU 
zachovat mezi zeměmi uvedenými 
v příloze I vedoucí postavení, bude muset 
dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů v horní polovině tohoto rozmezí.
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohla by některá méně uhlíkově 
účinná zařízení zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
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Společenství, jež jsou vystaveny
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň by se vytvářely
nevýhodné hospodářské podmínky pro 
určitá průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2, měla by Komise podpořit 
vypracování celosvětových odvětvových 
dohod a v případech, kde se ukáže 
uzavření takových dohod jako nemožné,
bude Společenství přidělovat bezplatné 
povolenky až do výše 100 % pododvětvím
nebo zařízením, jež splňují příslušná 
kritéria. Určení těchto pododvětví 
a zařízení a nutných opatření bude nově 
posouzeno s cílem zajistit, aby se tato akce 
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, a 
aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání. Pro 
specifická pododvětví a zařízení, kde může 
být opodstatněné se domnívat, že riziko 
přesunu nemůže být vyloučeno jiným 
způsobem, a kde elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů a je 
vyráběna účinně, mohou přijatá opatření 
brát ohled na spotřebu elektrické energie 
ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
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povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 %
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Vzhledem k 
pravděpodobnosti, že Společenství utrpí 
podstatnou ztrátu podílu na trhu díky 
zařízení mimo území Společenství, která 
nepřijímají podobná opatření pro 
snižování úrovně emisí, směrnice by měla 
jako přílohu připojit seznam energeticky 
náročných průmyslových vystavené riziku 
„přesunu“ zdrojů emisí CO2. Společenství 
bude i nadále bezplatně přidělovat veškeré 
povolenky odvětvím nebo pododvětvím, 
jež splňují příslušná kritéria, která jsou 
rozhodná pro riziko přesun zdrojů emisí 
CO2. Určení těchto odvětví nebo 
pododvětví a nutných opatření bude nově 
posouzeno, s cílem zajistit, aby se tato akce
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, a 
aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání. Pro 
ta specifická odvětví nebo pododvětví, kde 
může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesun zdrojů emisí CO2 nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na elektrickou 
energii.

Or. pl
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Odůvodnění

Seznam odvětví ohroženým „přesunem“ zdrojů emisí CO2 zajistí transparentnost a právní 
jistotu. V případě zjištění nebezpečí „přesun“ zdrojů emisí CO2 bude přidělení povolenek 
vycházet z referenčních hodnot a bude bezplatné pro všechny povolenky určené v rámci těchto 
hodnot.

Pozměňovací návrh 165
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Vzhledem k 
možnosti značné ztráty podílu na trhu ve 
prospěch zařízení mimo Společenství, 
která nepřijala srovnatelná opatření pro 
omezení emisí, by měl být jako příloha 
k této směrnici připojen seznam 
energeticky náročných odvětví průmysl 
ohroženým přesunem zdrojů emisí CO2.
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tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Společenství bude přidělovat veškeré 
povolenky i nadále bezplatně až do výše 
100 % odvětvím nebo pododvětvím, jež 
splňují příslušná kritéria týkající se rizika 
přesunu zdrojů emisí CO2.Určení těchto 
odvětví nebo pododvětví a nutných 
opatření bude nově posouzeno, s cílem 
zajistit, aby se tato akce prováděla jen tam, 
kde je to nezbytné, a aby se vyloučilo 
nadměrné vyrovnání. Pro ta specifická 
odvětví nebo pododvětví, kde může být 
opodstatněné se domnívat, že riziko 
přesunu nemůže být vyloučeno jiným 
způsobem, kde elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů a je 
vyráběna účinně, přijatá opatření mohou 
brát ohled na spotřebu elektrické energie 
ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení seznamu oblastí vystavených nebezpečí „přesunu“ zdrojů emisí CO2 zajistí 
transparentnost a větší právní jistotu. V případě zjištění skutečného rizika „přesunu“ zdrojů 
emisí CO2 bude přidělení povolenek založeno na referenčních hodnotách, avšak bude 
bezplatné pro 100 % povolenek stanovených těmito referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 166
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Společenství by za tímto účelem mělo co 
nejvíce a na příslušných úrovních 
podporovat novou mezinárodní dohodu, 
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nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

která bude vycházet ze zásady „emise na 
osobu“. Pokud by ostatní průmyslové 
země a další významní producenti emisí 
skleníkových plynů nepřistoupili k této 
mezinárodní dohodě, mohlo by docházet ke 
zvyšování emisí skleníkových plynů 
v třetích zemích, jejichž průmyslová 
odvětví, pokud jde o „přesun“ zdrojů emisí 
CO2 („carbon leakage“), nejsou vázána 
stejnými předpisy o CO2, a zároveň 
k vytváření nevýhodných hospodářských 
podmínek pro určitá průmyslová odvětví 
a pododvětví ve Společenství, jež jsou 
vystavena mezinárodní hospodářské 
soutěži. To by mohlo podkopat 
environmentální integritu a přínos opatření 
Společenství. Aby se vyřešil problém 
„přesunu“ zdrojů emisí CO2, bude 
Společenství přidělovat bezplatné 
povolenky až do výše 100 % odvětvím 
nebo pododvětvím, jež splňují příslušná 
kritéria. Určení těchto odvětví nebo 
pododvětví a nutných opatření bude nově 
posouzeno, s cílem zajistit, aby se tato akce 
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, 
a aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání.
Pro specifická odvětví nebo pododvětví, 
kde může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesunu nemůže být vyloučeno 
jiným způsobem, a kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele 
a povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohlo by docházet ke zvyšování emisí
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a ve Společenství k vytváření 
nevýhodných hospodářských podmínek pro 
určitá průmyslová odvětví, pododvětví 
a části zařízení, včetně dodávek tepla či 
průmyslových plynů těmto zařízením, 
která jsou vlastněna a/nebo provozována 
třetími stranami, jež jsou vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno s cílem zajistit, aby se tato 
akce prováděla jen tam, kde je to nezbytné, 
a aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání. 
Pro specifická odvětví nebo pododvětví, 
kde může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesun nemůže být vyloučeno jiným 
způsobem, a kde elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů a je 
vyráběna účinně, přijatá opatření mohou 
brát ohled na spotřebu elektrické energie 
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elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit jakémukoli narušení vnitřního trhu v důsledku přidělování povolenek, které 
by vedlo k přesměrování výroby z průmyslových odvětví specializovaných na výrobu 
průmyslových plynů na spotřebitele těchto plynů, a způsobilo tak zvýšení emisí CO2. Narušení 
stávajících metod výroby průmyslových plynů energeticky účinnými postupy by mohlo mít 
nepříznivý dopad.

Pozměňovací návrh 168
Nicodim Bulzesc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu 
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohlo by docházet ke zvyšování
emisí skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesunu“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň k vytváření nevýhodných 
hospodářských podmínek pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2 a nevýhodných hospodářských 
podmínek, bude Společenství přidělovat 
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a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno s cílem zajistit, aby se tato 
akce prováděla jen tam, kde je to nezbytné, 
a aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání. 
Pro specifická odvětví nebo pododvětví, 
kde může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesunu nemůže být vyloučeno 
jiným způsobem, a kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice má v současnosti za cíl zmírnit negativní dopady na životní prostředí, které 
jsou spojené s dražbou, neexistuje-li mezinárodní dohoda. Komplexně však neřeší negativní 
hospodářské dopady v případě, že by mezinárodní dohoda nevytvořila mezi podniky 
v konkurenčních zemích rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 169
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 

(19) Společenství bude při vyjednávání 
o ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu  
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
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producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 %
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek. 

plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohlo by docházet ke zvyšování
emisí skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň k vytváření nevýhodných 
hospodářských podmínek pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2, přijme Společenství pro odvětví nebo 
pododvětví, jež splňují příslušná kritéria, 
vhodná opatření. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno s cílem zajistit, aby se tato 
akce prováděla jen tam, kde je to nezbytné, 
a aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání.
Pro specifická odvětví nebo pododvětví, 
kde může být opodstatněné se domnívat, že 
riziko přesunu nemůže být vyloučeno 
jiným způsobem, a kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek. 

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné poskytovat energeticky náročným odvětvím, která patří mezi největší producenty 
skleníkových plynů, bezplatné povolenky v plném rozsahu.  Tato odvětví by měla v souvislosti 
se svou činností nést náklady spojené s ochranou životního prostředí stejným způsobem, jako 
je nesou společnosti v jiných odvětvích, aby nedošlo k umělému narušení činnosti na jedné či 
druhé straně „hranice bezplatných povolenek“. Mezinárodní konkurenceschopnosti lze 
dosáhnout pomocí jiných opatření, jako jsou např. úpravy cel nebo požadavek, aby byl dovoz 
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ze zemí, které nepřistoupily k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC), zařazen do systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 170
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise 
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesunu“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesunu“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit na jedné 
straně předvídatelnost, aby se tato akce 
prováděla jen tam, kde je to nezbytné, a 
aby se vyloučilo nadměrné vyrovnání, na 
straně druhé. Pro ta specifická odvětví 
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domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

nebo pododvětví, kde může být 
opodstatněné se domnívat, že riziko 
přesunu nemůže být vyloučeno jiným 
způsobem, kde elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů a je 
vyráběna účinně, přijatá opatření mohou 
brát ohled na spotřebu elektrické energie 
ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.

Or. hu

Pozměňovací návrh 171
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k dosažení cíle omezení nárůstu 
zemské teploty na 2°C, nadále v čele a 
povzbudil jej pokrok dosažený v této 
oblasti na Bali. Pokud by ostatní 
průmyslové země a další významní 
producenti emisí skleníkových plynů 
nepřistoupili k této mezinárodní dohodě, 
mohla by některá průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností ve 
Společenství, vystavená mezinárodní 
hospodářské soutěži, zvyšovat emise
skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesouvání“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň vytvářet nevýhodné 
hospodářské podmínky pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystaveny
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesouvání“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat 

(19) Společenství bude při vyjednávání o 
ctižádostivé mezinárodní dohodě, jež 
povede k omezení celosvětového nárůstu  
teploty na 2°C, nadále v čele a povzbudil 
jej pokrok dosažený v této oblasti na Bali. 
Pokud by ostatní průmyslové země a další 
významní producenti emisí skleníkových 
plynů nepřistoupili k této mezinárodní 
dohodě, mohlo by docházet ke zvyšování
emisí skleníkových plynů v třetích zemích, 
jejichž průmyslová odvětví, pokud jde 
o „přesun“ zdrojů emisí CO2 („carbon 
leakage“), nejsou vázána stejnými předpisy 
o CO2, a zároveň k vytváření nevýhodných 
hospodářských podmínek pro určitá 
průmyslová odvětví a pododvětví ve 
Společenství, jež jsou vystavena 
mezinárodní hospodářské soutěži. To by 
mohlo podkopat environmentální integritu 
a přínos opatření Společenství. Aby se 
vyřešil problém „přesun“ zdrojů emisí 
CO2, bude Společenství přidělovat
bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
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bezplatné povolenky až do výše 100 % 
odvětvím nebo pododvětvím, jež splňují 
příslušná kritéria. Určení těchto odvětví 
nebo pododvětví a nutných opatření bude 
nově posouzeno, s cílem zajistit, aby se 
tato akce prováděla jen tam, kde je to 
nezbytné, a aby se vyloučilo nadměrné 
vyrovnání. Pro ta specifická odvětví nebo 
pododvětví, kde může být opodstatněné se 
domnívat, že riziko přesouvání nemůže být 
vyloučeno jiným způsobem, kde elektřina 
představuje vysoký podíl výrobních 
nákladů a je vyráběna účinně, přijatá 
opatření mohou brát ohled na spotřebu 
elektrické energie ve výrobním procesu, 
aniž by bylo změněno celkové množství 
povolenek.

posouzeno do 30. prosince 2009 s cílem 
zajistit, aby se tato akce prováděla jen tam, 
kde je to nezbytné, a aby se vyloučilo 
nadměrné vyrovnání. Pro specifická 
odvětví nebo pododvětví, kde může být 
opodstatněné se domnívat, že riziko 
přesunu nemůže být vyloučeno jiným 
způsobem, a kde elektřina představuje 
vysoký podíl výrobních nákladů a je 
vyráběna účinně, přijatá opatření mohou 
brát ohled na spotřebu elektrické energie 
ve výrobním procesu, aniž by bylo 
změněno celkové množství povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se jednotlivá odvětví zavčas dozvěděla, zda se na ně vztahují dražby či nikoli, 
aby mohla uskutečnit správné investice.

Pozměňovací návrh 172
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Jednotlivá odvětví musí do 30. 
června 2009 sama prokázat, že splňují 
kritéria pro udělení výjimky, aby Komise 
mohla v prosinci 2009 vypracovat 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se jednotlivá odvětví zavčas dozvěděla, zda se na ně vztahují dražby či nikoli, 
aby mohla uskutečnit správné investice.
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Pozměňovací návrh 173
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise zjistit, v kterých 
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 

(20) S cílem zaručit účinnost evropského 
systému obchodování s emisemi a 
zabránit, aby evropská omezení vedla 
k přesunu průmyslu do zemí s méně 
přísnými environmentálními omezeními –
což by zabránilo snížení globálních emisí 
– je namístě, aby ta energeticky náročná 
odvětví a pododvětví zavedla účinný 
systém, který umožní vytvořit pro zařízení 
ve Společenství stejné podmínky, jako mají 
zařízení ve třetích zemích, například
uložením povinností dovozcům, které 
budou srovnatelné s povinnostmi zařízení 
EU, a za tímto účelem zajistit povinnost
vracení povolenek. Cílem je uplatňovat 
toto opatření pouze vůči rozvojovým 
zemím, které při uzavírání budoucích 
mezinárodních dohod nepřijmou závazky 
srovnatelné se závazky Evropské unie, 
pokud jde o snižování emisí skleníkových 
plynů; nebo vůči nově se rozvíjejícím 
zemím, které nepřijaly nová vhodná, 
změřitelná, sdělitelná a ověřitelná 
opatření v souladu s cestovním plánem 
přijatým na konferenci na Bali. Komise by 
měla vypracovat seznam odvětví, kterým 
hrozí přesun zdrojů emisí CO2, a uplatnit 
přitom velmi přesná kritérií, která zajistí, 
aby nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2
bylo přesně zhodnoceno a veškerému 
nadměrnému vyrovnání bylo zabráněno. 
Mechanismy úpravy na hranicích musí 
být v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, zejména vůči WTO.
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být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. fr

Odůvodnění

EU musí zdůraznit zemím, které odmítají uzavřít mezinárodní dohodu, že odmítnutí ratifikovat 
takovou dohodu bude mít dopad na ty subjekty, kteří dovážejí jejich výrobky do Evropy.

Pozměňovací návrh 174
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž bylo zjištěno výrazné 
riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2, by 
mohla obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
nejpozději do 30. června 2010 zjistit, 
v kterých energeticky náročných
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích by mohly nastat „přesuny“ 
zdrojů emisí CO2. Komise by svoji analýzu 
měla založit na vyhodnocení, nakolik by 
mohly být náklady na potřebné povolenky 
přeneseny na ceny příslušných produktů, a 
to bez výrazných ztrát tržních podílů 
zařízení vně Společenství, jež nepřijímají 
srovnatelná opatření ke snižování emisí.
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třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

Energeticky náročnými odvětvími, v jejichž případě hrozí přesun zdrojů emisí CO2, se týž 
autor zabývá již v pozměňovacím návrhu k novému bodu odůvodnění 17a.

Pozměňovací návrh 175
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by proto nejpozději do června 
roku 2011 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise zjistit, v kterých 
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 

Komise by proto nejpozději do června 
roku 2010 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise zjistit, v kterých 
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2009 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
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Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž bylo zjištěno výrazné 
riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2, by 
mohla obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. 

Or. de

Odůvodnění

Riziko „přesunu“ emisí CO2  se zavedením modelu založeného na referenčních hodnotách 
minimalizuje. Není však jasné, proč by měly být referenční hodnoty stanoveny teprve 
v polovině roku 2010, protože to pouze zpozdí nezbytné investice. Komisi by měl na přijetí 
rozhodnutí stačit jeden rok.

Pozměňovací návrh 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 

(20) Komise proto nejpozději v roce 2011 
přezkoumá situaci, konzultuje všechny 
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všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

příslušné sociální partnery a s ohledem na 
výsledky mezinárodních jednání spolu 
s vhodnými návrhy předloží analytickou 
zprávu hodnotící situaci se zvláštním 
ohledem na odvětví s vysokou 
energetickou náročností, která jsou 
vystavena značnému riziku přesunu 
zdrojů emisí CO2. K této zprávě by měly 
být připojeny příslušné návrhy na 
stanovení podílu bezplatně přidělených 
mezních hodnot emisí, které mají být 
přiděleny zdarma a také na účinný 
vyrovnávací systém pro CO2 s cílem zajistit 
srovnatelné podmínky pro zařízení ze 
Společenství s významným rizikem 
přesunu zdrojů emisí CO2 a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. pl

Odůvodnění

Toto hodnocení pokryje všechna odvětví, ale důraz se klade zejména na ta ohrožená. 
Vyrovnávací systém emisí se použije jako záloha pro hlavní opatření. Tento druh 
vyrovnávacího systému se může také použít pro vývoz.
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Pozměňovací návrh 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž bylo zjištěno výrazné 
riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2, by 
mohla obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání předložit analytickou zprávu, v níž 
tuto situaci zhodnotí a zohlední zejména 
energeticky náročná odvětví, v nichž hrozí 
značné riziko přesunu zdrojů emisí CO2. 
Tuto zprávu je třeba doplnit o veškeré 
příslušné návrhy, mezi něž může patřit 
úprava podílu bezplatně získaných 
povolenek, a (jako doplňkové opatření) 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu zdrojů emisí, 
a zařízení z třetích zemí. Takový systém by 
mohl ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek, a zároveň by 
se zabýval problematikou vývozu. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky 
plynoucími z dohody WTO.
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rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

Analýza by měla být provedena u všech odvětví, avšak zvláštní pozornost by měla být 
věnována odvětvím vystaveným riziku. Mělo by být rovněž vyjasněno, že účinný vyrovnávací 
systém pro CO2 se použije jako doplněk ostatních, primárních opatření. Měly by také být 
předloženy návrhy na řešení většího zatížení, například zvýšených nákladů způsobených 
vysokými cenami elektřiny.

Pozměňovací návrh 178
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
rovněž zjistit, v kterých  energeticky 
náročných průmyslových pododvětvích 
a zařízeních by mohly nastat „přesuny“ 
zdrojů emisí CO2. Komise by svoji analýzu 
měla založit na vyhodnocení, nakolik
nemohou být vyšší náklady na potřebné 
povolenky započítány do ceny příslušných 
produktů pouze na základě ustanovení této 
směrnice, a to bez výrazných ztrát tržních 
podílů zařízení vně Společenství, jež 
nepřijímají srovnatelná opatření ke 
snižování emisí. Průmyslová odvětví s 
vysokou energetickou náročností, u nichž 
bylo zjištěno výrazné riziko „přesunů“ 
zdrojů emisí CO2, by mohla obdržet větší 
množství bezplatných povolenek, nebo by 
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účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

mohl být zaveden účinný vyrovnávací 
systém pro CO2, aby byly vytvořeny 
srovnatelné podmínky pro zařízení ze 
Společenství, u nichž existuje výrazné 
riziko přesunu zdrojů emisí, a zařízení 
z třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
roku 2011 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise zjistit, v kterých 
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
roku 2010 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise určit v rámci textu této 
směrnice, ve kterých průmyslových 
odvětvích nebo pododvětvích s vysokou 
energetickou náročností by směly nastat 
„přesuny“ zdrojů emisí CO2. Je nezbytné, 
aby tento seznam mohl být doplňován tak, 
aby veškerá průmyslová odvětví 
a pododvětví vystavená takovému riziku 
byla zjištěna nejpozději do 
30. června 2009. Tento seznam by bylo 
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Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

možné následně přezkoumat nebo rozšířit 
s cílem zohlednit – na základě stejných 
kritérií – dopad změn globální situace. 
Komise by svoji analýzu měla založit na 
vyhodnocení, jak náročné by bylo na ceny 
příslušných produktů přenést náklady na 
potřebné povolenky, a to bez výrazných 
ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
WTO. Srovnatelné závazky vyspělých zemí 
a příspěvky rozvojových zemí, zejména 
hospodářsky nejvyspělejších rozvojových 
zemí, by měly být měřitelné, ověřitelné 
a sdělitelné. Metody měření a ověřování 
by měly být uznané na mezinárodní 
úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mezinárodní dohoda musí být uzavřena v prosinci 2009, je třeba 
neodkládat přezkum ustanovení Společenství na rok 2011. Pro zabezpečení investic je nutné 
co nejdříve určit odvětví, jež jsou vystavena riziku přesunů zdrojů emisí CO2. Tento seznam 
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musí být možné aktualizovat tak, aby bylo možno vzít v úvahu jakýkoli podstatný vývoj změny 
klimatu na globální úrovni. Aktualizace by však měla být prováděna jednostranně na evropské 
úrovni, pokud se významně nezmění mezinárodní situace.

Pozměňovací návrh 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
roku 2011 měla přezkoumat situaci, 
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
by měla Komise zjistit, v kterých 
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
roku 2010 měla přezkoumat situaci,
konzultovat všechny příslušné sociální 
partnery a s ohledem na výsledky 
mezinárodních jednání spolu s vhodnými 
návrhy předložit zprávu. V této souvislosti 
Komise určí, v rámci textu této směrnice, 
která energeticky náročná odvětví nebo 
pododvětví budou přesunu zdrojů emisí 
CO2 pravděpodobně vystavena. Je 
nezbytné, aby tento seznam mohl být 
doplňován tak, aby veškerá průmyslová 
odvětví a pododvětví vystavená takovému 
riziku byla zjištěna nejpozději do 30. 
června 2009  Tento seznam by bylo možné 
následně přezkoumat nebo rozšířit s cílem 
zohlednit – na základě stejných kritérií –
dopad změn globální situace. Komise by 
svoji analýzu měla založit na 
vyhodnocení, jak náročné by bylo na ceny 
příslušných produktů přenést náklady na 
potřebné povolenky, a to bez výrazných 
ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí.  Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
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společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
WTO. 

Or. fr

Odůvodnění

Pro zabezpečení investic je nutné co nejdříve určit odvětví vystavené riziku přesunů zdrojů 
emisí CO2. Za tímto účelem by mělo být zavedeno opatření, aby zjištění příslušných studií GŘ 
Komise pro podniky a průmysl byla zveřejněna v rámci této směrnice. Úplný seznam by měl 
být připraven do 30. června 2009.

Pozměňovací návrh 181
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 

(20) Komise by proto nejpozději v lednu 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
nejpozději do 30. června 2010 zjistit, 
v kterých energeticky náročných
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích by mohly nastat „přesuny“ 
zdrojů emisí CO2. Komise by svoji analýzu 
měla založit na vyhodnocení, nakolik 
nemohou být náklady na potřebné 
povolenky započítány do ceny příslušných 
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výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou 
náročností, u nichž bylo zjištěno výrazné 
riziko „přesunů“ zdrojů emisí CO2, by 
mohla obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

produktů, a to bez výrazných ztrát tržních 
podílů zařízení vně Společenství, jež 
nepřijímají srovnatelná opatření ke 
snižování emisí. Z povinných povolenek 
při dovozu by měly pro dovozce plynout
požadavky, které by nebyly méně výhodné 
než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, pokud jde o povinnost 
vracení povolenek. Systém by musel být 
v souladu s principy UNFCCC, zejména 
s principem společné, ale rozlišené 
zodpovědnosti a příslušných schopností, 
přičemž by byl brán ohled na zvláštní 
situaci nejméně rozvinutých zemí. Kromě 
toho by musela být opatření v souladu s 
mezinárodními závazky Společenství, 
jakož i se závazky z dohody WTO.

Or. en

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování narušuje fungování tržních 
mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by se mnoho 
byrokracie a byly by účinně odměněny podniky s nejlepšími výsledky. Přesunem zdrojů emisí 
CO2 a nespravedlivá hospodářská soutěž vůči evropské výrobě ze strany zemí, které nepřijaly 
závazek v rámci komplexní mezinárodní dohody o změně klimatu, by se měly neutralizovat 
povinnými povolenkami při dovozu.
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Pozměňovací návrh 182
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
nejpozději do 30. prosince 2009 zjistit, 
v kterých energeticky náročných
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích by mohly nastat „přesuny“ 
zdrojů emisí CO2. Komise by svoji analýzu 
měla založit na vyhodnocení, nakolik 
nemohou být náklady na potřebné 
povolenky započítány do ceny příslušných 
produktů, a to bez výrazných ztrát tržních 
podílů zařízení vně Společenství, jež 
nepřijímají srovnatelná opatření ke 
snižování emisí. Průmyslová odvětví 
s vysokou energetickou náročností, u nichž 
bylo zjištěno výrazné riziko „přesunů“ 
zdrojů emisí CO2, by mohla obdržet větší 
množství bezplatných povolenek, nebo by 
mohl být zaveden účinný vyrovnávací 
systém pro CO2, aby byly vytvořeny 
srovnatelné podmínky pro zařízení ze 
Společenství, u nichž existuje výrazné 
riziko přesunu, a zařízení z třetích zemí. 
Takový systém by mohl ukládat dovozcům 
předpisy, které by nebyly méně výhodné 
než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek nebo stanovení tarifu v rámci 
WTO na dovoz zboží vyráběného 
způsobem, který není šetrný pro klima.
Komise by měla možnosti, které nabízí 
tato opatření, prozkoumat do července 
2009. Všechna přijatá opatření by musela 
být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
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schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
WTO.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li průmyslová odvětví uskutečnit potřebné investice, aby se přizpůsobila systému pro 
obchodování s emisemi, je důležité, aby byla co nejdříve obeznámena s konkrétními důsledky 
tohoto systému pro jejich sektor.

Pozměňovací návrh 183
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 

(20) Komise by proto nejpozději v září 
2009 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. září 2009 „přesuny“ zdrojů emisí CO2. 
Komise by svoji analýzu měla založit na 
vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
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účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
WTO.

Or. hu

Pozměňovací návrh 184
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce 
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu 
2010 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
nejpozději do září 2009 zjistit, v kterých 
energeticky náročných průmyslových 
odvětvích nebo pododvětvích by mohly
nastat „přesuny“ zdrojů emisí CO2. Komise 
by svoji analýzu měla založit na 
vyhodnocení, nakolik nemohou být 
náklady na potřebné povolenky započítány 
do ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
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odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
WTO.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by proto nejpozději v červnu 2011 
měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 

Komise by proto nejpozději v červnu 2011 
měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
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náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 
závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná 
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Otázka zajištění dodávek surovin 
pro Evropské společenství by rovněž měla 
být vzata v úvahu, zejména v případě těch 
surovin, kterých mají evropské 
průmyslové podniky nedostatek. Suroviny 
jsou důležitým faktorem úspěšného 
hospodářského vývoje Společenství; 
Dlouhodobé zajištění dodávek surovin je 
proto zásadně důležité. Kromě toho by 
musela být opatření v souladu s 
mezinárodními závazky Společenství, 
jakož i se závazky z dohody WTO.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k surovinám se postupně stává hlavním faktorem úspěšného hospodářského vývoje, a 
proto má zásadní hospodářský význam. Velké finanční zatížení, jaké představuje dražba 
emisních certifikátů, bude pro některá odvětví znamenat zastavení domácí výroby a vytvoří 
potřebu nakupovat suroviny ze třetích zemí, což zvýší závislost Evropské unie na dovozech. 
Také povede k přemístění výroby do třetích zemí, které mají své vlastní zásoby surovin.
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Pozměňovací návrh 186
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by proto nejpozději v roce
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery a s 
ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
zjistit, v kterých průmyslových odvětvích 
nebo pododvětvích s vysokou energetickou 
náročností by směly nastat nejpozději do 
30. června 2010 „přesuny“ zdrojů emisí 
CO2. Komise by svoji analýzu měla založit 
na vyhodnocení, nakolik by mohly být 
náklady na potřebné povolenky přeneseny 
na ceny příslušných produktů, a to bez 
výrazných ztrát tržních podílů zařízení vně 
Společenství, jež nepřijímají srovnatelná
opatření ke snižování emisí. Průmyslová 
odvětví s vysokou energetickou náročností, 
u nichž bylo zjištěno výrazné riziko 
„přesunů“ zdrojů emisí CO2, by mohla 
obdržet větší množství bezplatných 
povolenek, nebo by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesouvání, a zařízení z 
třetích zemí. Takový systém by mohl 
ukládat dovozcům předpisy, které by 
nebyly méně výhodné než ty, které platí 
pro zařízení ve Společenství, například 
povinnost vracení povolenek. Všechna 
přijatá opatření by musela být v souladu s 
principy UNFCCC, zejména s principem 
společné, ale rozlišené zodpovědnosti a 
příslušných schopností, přičemž by byl 
brán ohled na zvláštní situaci nejméně 
rozvinutých zemí. Kromě toho by musela 
být opatření v souladu s mezinárodními 

(20) Komise by proto nejpozději v červnu
2011 měla přezkoumat situaci, konzultovat 
všechny příslušné sociální partnery 
a s ohledem na výsledky mezinárodních 
jednání spolu s vhodnými návrhy předložit 
zprávu. V této souvislosti by měla Komise 
nejpozději do 30. června 2010 zjistit, 
v kterých energeticky náročných
průmyslových odvětvích nebo 
pododvětvích by mohly nastat „přesuny“ 
zdrojů emisí CO2. Komise by svoji analýzu 
měla založit na vyhodnocení, nakolik 
nemohou být náklady na potřebné 
povolenky započítány do ceny příslušných 
produktů, a to bez výrazných ztrát tržních 
podílů zařízení vně Společenství, jež 
nepřijímají srovnatelná opatření ke 
snižování emisí. Pro průmyslová odvětví 
s vysokou energetickou náročností, u nichž 
bylo zjištěno výrazné riziko „přesunů“ 
zdrojů emisí CO2, by mohl být zaveden 
účinný vyrovnávací systém pro CO2, aby 
byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro 
zařízení ze Společenství, u nichž existuje 
výrazné riziko přesunu, a zařízení z třetích 
zemí. Takový systém by mohl ukládat 
dovozcům předpisy, které by nebyly méně 
výhodné než ty, které platí pro zařízení ve 
Společenství, například povinnost vracení 
povolenek. Všechna přijatá opatření by 
musela být v souladu s principy UNFCCC, 
zejména s principem společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností, přičemž by byl brán ohled na 
zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí. 
Kromě toho by musela být opatření 
v souladu s mezinárodními závazky 
Společenství, jakož i se závazky z dohody 
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závazky Společenství, jakož i se závazky z 
dohody WTO.

WTO.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 187
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Pokud jde o body odůvodnění 18, 
19, a 20, nesmí dojít k nežádoucímu 
narušení hospodářské soutěže mezi 
zařízeními, ať již jsou externalizována, či 
nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Externě zajišťovaná výroba v mnoha odvětvích umožňuje zvýšit energetickou účinnost a snížit 
celkové přímé a/nebo nepřímé emise CO2 v porovnání se zařízeními internalizovanými (tj. 
vlastní výroba/řízení). Mělo by se zabránit tomu, aby v důsledku přidělení povolenek došlo 
k jakémukoli narušení vnitřního trhu, které by zapříčinilo přesun výroby z externalizovaných
na internalizovaná zařízení a následné zvýšení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 188
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 
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mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008 - 2012 a 
stanoví ověřené snížení emisí (CER) a 
jednotky snížení emisí (ERU) z 
mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. 
I když podle kjótského rámce nesmějí po 
roce 2013 být vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro přijímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého 
rozvoje potenciálně dále vytvářeny.
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 
partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. V případě 
nepodepsání takové dohody by možnosti 
dalšího používání CER a ERU podkopaly 
tuto pobídku a ztížily dosažení cíle 
Společenství posílit používání 
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu s 
cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů a 
mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Pokud je to v souladu s dosažením 
uvedených cílů, měla by existovat možnost 
uzavírat dohody s třetími zeměmi za 
účelem tvorby pobídek pro snížení emisí v 
těchto zemích, které vedou ke skutečnému 
dodatečnému snížení emisí skleníkových 
plynů, a zároveň podporují inovační 
opatření ze strany společností usazených 
ve Společenství a technologický rozvoj 
třetích zemí. Takové dohody mohou být 
ratifikovány více zeměmi. Jakmile 
Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 

mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008–2012
a stanoví ověřené snížení emisí (CER) 
a jednotky snížení emisí (ERU) 
z mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. 
I když podle kjótského rámce nesmějí být 
po roce 2013 vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro přijímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého
rozvoje potenciálně dále vytvářeny.
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 
partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. V případě 
nepodepsání takové dohody by možnosti 
dalšího používání CER a ERU podkopaly 
tuto pobídku a ztížily dosažení cíle 
Společenství posílit používání 
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu 
s cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů 
a mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Jakmile Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 
přístup ke kreditům z projektů v třetích 
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo 
v rámci systému Společenství.
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přístup ke kreditům z projektů v třetích 
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo v 
rámci systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Kompenzace by měly být podmíněné komplexní mezinárodní dohodou pro období po roce 
2012. Zjevná ochota uzavírat dvoustranné dohody, jež by zahrnovaly financování projektů, 
i v případě prodlev v rámci procesu UNFCCC by mohla vyjednání této dohody ohrozit.

Pozměňovací návrh 189
John Bowis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 
mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008 - 2012 a 
stanoví ověřené snížení emisí (CER) a 
jednotky snížení emisí (ERU) z 
mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. I 
když podle kjótského rámce nesmějí po 
roce 2013 být vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro přijímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého 
rozvoje potenciálně dále vytvářeny. 
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 

(21) Aby byly ve Společenství zajištěny 
stejné podmínky hospodářské soutěže, 
mělo by být harmonizovaným způsobem 
stanoveno používání kreditů provozovateli 
v rámci systému Společenství pro snížení 
emisí dosažených provozovateli vně 
Společenství. Kjótský protokol k UNFCCC 
vytyčuje kvantifikované emisní cíle pro 
průmyslové země na období 2008 - 2012 a 
stanoví ověřené snížení emisí (CER) a 
jednotky snížení emisí (ERU) z 
mechanismu čistého rozvoje (CDM) nebo 
projektů společného provádění, které 
mohou být používány průmyslovými 
zeměmi k dosažení části emisních cílů. I 
když podle kjótského rámce nesmějí po 
roce 2013 být vytvářeny žádné jednotky 
snížení emisí, aniž budou kvantifikovány 
nové emisní cíle pro přijímací země, 
mohou být kredity mechanismu čistého 
rozvoje potenciálně dále vytvářeny. 
Doplňkové používání ověřených snížených 
emisí (CER) a jednotek snížení emisí 
(ERU) ze zemí, jež jsou smluvními 
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partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. V případě 
nepodepsání takové dohody by možnosti 
dalšího používání CER a ERU podkopaly 
tuto pobídku a ztížily dosažení cíle 
Společenství posílit používání 
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu s 
cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů a 
mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Pokud je to v souladu s dosažením 
uvedených cílů, měla by existovat možnost 
uzavírat dohody s třetími zeměmi za 
účelem tvorby pobídek pro snížení emisí v 
těchto zemích, které vedou ke skutečnému 
dodatečnému snížení emisí skleníkových 
plynů, a zároveň podporují inovační 
opatření ze strany společností usazených ve 
Společenství a technologický rozvoj třetích 
zemí. Takové dohody mohou být 
ratifikovány více zeměmi. Jakmile 
Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 
přístup ke kreditům z projektů v třetích
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo v 
rámci systému Společenství.

partnery mezinárodní dohody o změně 
klimatu, by mělo být možné, jakmile tato 
dohoda vstoupí v platnost. Projekty CER a 
ERU schválené v rámci budoucích 
mezinárodních dohod o změně klimatu by 
měly podpořit environmentální a sociální 
udržitelnost, prokázat environmentální
přínos, vyhnout se přesunu zdrojů emisí 
CO2 a obsahovat transparentní 
mechanismus validace a ověření.
V případě nepodepsání takové dohody by 
možnosti dalšího používání CER a ERU 
podkopaly tuto pobídku a ztížily dosažení 
cíle Společenství posílit používání
obnovitelných zdrojů energie. Používání 
CER a ERU by mohlo být v souladu s 
cílem Společenství do roku 2020 vyrábět 
20 % energie z obnovitelných zdrojů a 
mohlo by podporovat energetickou 
účinnost, inovace a technologický rozvoj. 
Pokud je to v souladu s dosažením 
uvedených cílů, měla by existovat možnost 
uzavírat dohody s třetími zeměmi za 
účelem tvorby pobídek pro snížení emisí v 
těchto zemích, které vedou ke skutečnému 
dodatečnému snížení emisí skleníkových 
plynů, a zároveň podporují inovační 
opatření ze strany společností usazených ve 
Společenství a technologický rozvoj třetích 
zemí. Takové dohody mohou být 
ratifikovány více zeměmi. Jakmile 
Společenství vyjedná uspokojující 
mezinárodní dohodu, měl by být rozšířen 
přístup ke kreditům z projektů v třetích 
zemích současně se zvýšením úrovně 
snížení emisí, které má být dosaženo v 
rámci systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Projekty CDM a JI schválené po uzavření budoucí mezinárodní dohody o změně klimatu by 
měly mít vysokou kvalitu a schopny prokázat environmentální a sociální přínos.
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Pozměňovací návrh 190
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

(22) Systém Společenství a systémy 
obchodování s emisemi jiných zemí by 
měly usnadnit poptávku po kreditech ze 
skutečných, ověřitelných, dodatečných a 
trvalých snížení emisí z projektů v zemích, 
které konstruktivně přispívají k řešení 
změny klimatu způsobem. Jakmile země 
ratifikují mezinárodní dohodu o změně 
klimatu, kredity typu „zlatý standard“ 
z těchto zemí by měly být přípustné pro 
všechny systémy obchodování s emisemi. 
V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že typ 
„zlatý standard“ CER a typ „zlatý 
standard“ ERU budou moci být používány 
i po roce 2012.  Provozovatelé by měli mít 
možnost používat takové kredity do 
průměrné výše 5 % jimi produkovaných 
emisí každý rok v období 2013–2020 za 
předpokladu, že používají méně než 6,5 % 
ERU a CER ve srovnání s jejich emisemi 
z roku 2005 během období 2008–2012 a že 
nepřenesou nároky ve smyslu směrnice 
2003/87/ES čl. 11a odst. 2. To zajistí, že 
v období 2008–2012 provozovatelé účinně 
sníží emise pod úroveň z roku 2005. 
Zabezpečí se tím využití přibližně 
1,7 miliardy tun v průběhu období 2008–
2020 nebo 300 milionů tun nad rámec 
návrhu Komise, což představuje přibližně 
50 % úsilí. Protože nesmějí členské státy 
před rokem 2015 přenášet CER a ERU ve 
vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
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musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Christofer Fjellner

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 

(22) Systém Společenství a systémy 
obchodování s emisemi jiných zemí by 
měly usnadnit poptávku po kreditech 
ze skutečných, ověřitelných, dodatečných 
a trvalých snížení emisí z projektů 
v zemích, které konstruktivně přispívají 
k řešení změny klimatu způsobem. 
Jakmile země ratifikují budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
projektové kredity z těchto zemí přijaté 
v rámci UNFCCC by měly být přípustné 
pro všechny systémy obchodování 
s emisemi. V zájmu předvídatelnosti by se 
mělo provozovatelům dodat ujištění, že 
UNFCCE typu CER a UNFCCC typu 
ERU budou moci být používány i po roce 
2012.  Provozovatelé by měli mít možnost 
používat takové kredity do průměrné výše 
5 % jimi produkovaných emisí každý rok v 
období 2013–2020, za předpokladu, že 
v období 2008–2012 používají méně než 
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však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

6,5 % ERU a CER ve srovnání s jimi 
vyprodukovanými emisemi z roku 2005 a 
kteří nepřenášejí nároky ve smyslu čl. 11a 
odst. 2 směrnice 2003/87/ES. To zajistí, že 
v období 2008–2012 provozovatelé účinně 
sníží emise pod úroveň z roku 2005.
Zabezpečí se tím využití přibližně 1,9 
miliardy tun v průběhu období 2008–2020 
nebo 500 milionů tun nad rámec návrhu 
Komise, což představuje přibližně 50 % 
úsilí. Protože nesmějí členské státy před 
rokem 2015 přenášet CER a ERU ve 
vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Pokud EU přijme určitá pravidla a typy projektů na úrovni OSN, ale pak použije „jiné 
řešení“ na úrovni EU, může to mít negativní dopad na budoucí jednání se zbytkem světového 
společenství. Je také logické v rámci EU přijmout to, co už jsme přijali v rámci jednání OSN.
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Pozměňovací návrh 192
Amalia Sartori

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že budou 
moci využít CER a ERU a další kredity 
snižování emisí až do výše [10,5]% svých 
ročních emisí z projektových typů, které 
byly v období do roku 2012 včetně uznány 
alespoň jedním členským státem v rámci 
systému Společenství, budou moci být 
používány do roku 2012 včetně. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vytvoření optimální flexibility by členské státy měly vzájemně uznávat projektové 
typy, které již uznává jeden z členských států.



AM\733252CS.doc 81/98 PE409.584v01-00

CS

Pozměňovací návrh 193
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že budou 
moci využít CER a ERU a další kredity 
snižování emisí až do výše 10,5 % svých 
ročních emisí z projektových typů, které 
byly v období do roku 2012 včetně uznány 
alespoň jedním členským státem v rámci 
systému Společenství, budou moci být 
používány do roku 2012 včetně. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu vytvoření optimální flexibility by členské státy měly vzájemně uznávat projektové 
typy, které již uznává jeden z dalších členských států.

Pozměňovací návrh 194
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že budou 
moci využít CER a ERU až do výše 5 % 
svých emisí v příslušném roce
z projektových typů, které byly v období 
2008–2012 uznány všemi členskými státy 
v rámci systému Společenství, budou moci 
být používány i po roce 2012. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en
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Odůvodnění

Stabilizace povolených osvědčení JI/CDM na objemy povolené v rámci druhého 
obchodovacího období není v souladu s úsilím o harmonizaci, neboť v druhém obchodovacím 
období jednotlivé členské státy povolovaly různé procentuální podíly. Zachování těchto podílů 
po uplynutí druhého obchodovacího období povede k pokračování nerovného zacházení s 
provozovateli. Proto se doporučuje celkový strop, který odstraňuje nerovné zacházení 
a zároveň neporušuje poskytnutá práva, aby se zabránilo právním krokům ze strany 
znevýhodněných provozovatelů.

Pozměňovací návrh 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER do výše 50 %, které byly v období 
2008–2012 uznány všemi členskými státy 
v rámci systému Společenství a jsou z typů 
projektů, které splňují kritéria pro 
osvědčení zlatého standardu, budou moci 
být používány i po roce 2012. Protože 
nesmějí členské státy před rokem 2015 
přenášet CER a ERU ve vlastnictví 
provozovatelů mezi závazkovými 
obdobími v rámci mezinárodních dohod 
(„banking“ CER a ERU), a po tomto datu 
pouze v případě, že se členské státy 
rozhodnou, že povolí banking těchto CER 
a ERU v rámci k tomuto účelu omezených 
práv, mělo by toto ujištění probíhat tak, že 
členské státy musí provozovatelům povolit 
vyměnit CER a ERU, které byly přiděleny 
pro snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 



PE409.584v01-00 84/98 AM\733252CS.doc

CS

projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

Or. en

Odůvodnění

V nejlepším případě představují projekty mechanismu čistého rozvoje pro klima hru 
s nulovým součtem – umožňují zemím uvedeným v příloze I získat CER díky investicím do 
projektů na snížení emisí v rozvojových zemích a pomáhají zemím, v nichž jsou tyto projekty 
uskutečňovány, dosáhnout udržitelného rozvoje. Zkušenosti z předchozího období však 
ukazují, že osvědčení získaly i tzv. „projekty, jež nejsou doplňkové“ a jež by se tak jako tak 
uskutečnily. To vede ke celosvětovému nárůstu emisí. Aby se předešlo zneužívání systému, je 
třeba určit referenční hodnoty pro stanovení jasných environmentálních a sociálních kritérií a 
kritérií doplňkovosti. 

Pozměňovací návrh 196
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 

(22) V zájmu předvídatelnosti by se mělo 
provozovatelům dodat ujištění, že pro 
období 2008–2012 povolené, ale nevyužité 
CER a ERU z projektových typů, které 
byly v období 2008–2012 uznány všemi 
členskými státy v rámci systému 
Společenství, budou moci být používány i 
po roce 2012. Protože nesmějí členské 
státy před rokem 2015 přenášet CER a 
ERU ve vlastnictví provozovatelů mezi 
závazkovými obdobími v rámci 
mezinárodních dohod („banking“ CER a 
ERU), a po tomto datu pouze v případě, že 
se členské státy rozhodnou, že povolí 
banking těchto CER a ERU v rámci k 
tomuto účelu omezených práv, mělo by 
toto ujištění probíhat tak, že členské státy 
musí provozovatelům povolit vyměnit 
CER a ERU, které byly přiděleny pro 
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snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER z 
projektů, které byly zahájeny před rokem 
2013 za účelem snížení emisí po roce 
2013.

snížení emisí před rokem 2012, za 
povolenky platné od roku 2013. Protože by 
však členské státy neměly být povinny 
akceptovat CER a ERU, u kterých není 
jisté, že je budou moci používat ke splnění 
svých stávajících mezinárodních závazků, 
neměl by tento požadavek platit pro období 
po 31. prosinci 2014. Provozovatelé by 
měli dostat stejné ujištění pro CER 
z energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
a z projektů účinnosti na straně poptávky, 
které byly zahájeny před rokem 2013 za 
účelem snížení emisí po roce 2013, 
s vyloučením CER z rozsáhlých projektů 
vodní energie.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné povolit kompenzaci v průmyslových odvětvích, ve kterých existuje riziko 
přesunu zdrojů emisí CO2.  Uznání kreditů z investic do mechanismů čistého rozvoje v těchto 
odvětvích by v podstatě znamenalo finanční pobídky podporující přesunu zdrojů emisí CO2.

Pozměňovací návrh 197
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro případ, že se opozdí uzavření 
mezinárodní dohody, by měla existovat 
možnost prostřednictvím dohod s třetími 
státy používat kredity z vysoce hodnotných 
projektů v rámci systému Společenství. 
Takové dohody, které mohou být 
dvoustranné nebo mnohostranné, by 
mohly nadále umožnit uznávání projektů 
v rámci systému Společenství, které do 
roku 2012 vytvářely ERU, ale tak již 
vzhledem ke kjótskému rámci činit 
nemohou.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Využití kompenzací JI by mělo být podmíněné uzavřením komplexní mezinárodní dohody pro 
období po roce 2012. Zjevná ochota uzavírat dvoustranné dohody, jež by zahrnovaly 
financování projektů, i v případě prodlev v rámci procesu UNFCCC, by mohla uzavření této 
dohody ohrozit.

Pozměňovací návrh 198
John Bowis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro případ, že se opozdí uzavření 
mezinárodní dohody, by měla existovat 
možnost prostřednictvím dohod s třetími 
státy používat kredity z vysoce hodnotných 
projektů v rámci systému Společenství. 
Takové dohody, které mohou být 
dvoustranné nebo mnohostranné, by mohly 
nadále umožnit uznávání projektů v rámci 
systému Společenství, které do roku 2012 
vytvářely ERU, ale tak již vzhledem ke 
kjótskému rámci činit nemohou.

(23) Pro případ, že se opozdí uzavření 
mezinárodní dohody, by měla existovat 
možnost prostřednictvím dohod s třetími 
státy používat kredity z vysoce hodnotných 
projektů v rámci systému Společenství. 
Takové dohody, které mohou být 
dvoustranné nebo mnohostranné, by mohly 
nadále umožnit uznávání projektů v rámci 
systému Společenství, které do roku 2012 
vytvářely ERU, ale tak již vzhledem ke 
kjótskému rámci činit nemohou. Takové 
projekty by měly podporovat 
envionmentální nebo sociální 
udržitelnost, prokázat environmentální 
přínos, vyhnout se přesunu zdrojů emisí 
CO2 a obsahovat transparentní 
mechanismus validace a ověření.

Or. en

Odůvodnění

Projekty CDM se třetími zeměmi schválené bez existence budoucí mezinárodní dohody o 
změně klimatu by měly být vysoce kvalitní a prokázat environmentální a sociální přínos.
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Pozměňovací návrh 199
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nejméně rozvinuté země jsou 
obzvláště citlivé vůči dopadům změny 
klimatu a za emise skleníkových plynů 
jsou zodpovědné jen malým procentním 
dílem. Proto by měla být dána potřebám 
těchto zemí zvláštní priorita, když jsou 
používány výnosy z aukcí k podpoře 
přizpůsobení se rozvojových zemí 
dopadům změny klimatu. V těchto zemích 
bylo zatím zahájeno jen málo projektů 
mechanismu čistého rozvoje (CDM), proto 
by mělo být poskytnuto ujištění, že kredity 
z projektů, které v těchto zemích začnou po 
roce 2012, budou akceptovány i v případě 
neexistence mezinárodní dohody. Tento 
nárok by měl být přiznán nejméně 
rozvinutým zemím do roku 2020 za 
předpokladu, že do té doby ratifikují buď 
celosvětovou dohodu o změně klimatu, 
nebo dvoustrannou, případně 
mnohostrannou smlouvu se Společenstvím.

(24) Nejméně rozvinuté země jsou 
obzvláště citlivé vůči dopadům změny 
klimatu a za emise skleníkových plynů 
jsou zodpovědné jen malým procentním 
dílem. Proto by měla být dána potřebám 
těchto zemí zvláštní priorita, když jsou 
používány výnosy z aukcí k podpoře 
přizpůsobení se rozvojových zemí 
dopadům změny klimatu. V těchto zemích 
bylo zatím zahájeno jen málo projektů 
mechanismu čistého rozvoje (CDM), proto 
by mělo být poskytnuto ujištění, že kredity 
z projektů, které v těchto zemích začnou po 
roce 2012, budou akceptovány i v případě 
neexistence mezinárodní dohody, pokud 
jsou tyto projekty doplňkové a přispívají 
udržitelnému rozvoji. Tento nárok by měl 
být přiznán nejméně rozvinutým zemím do 
roku 2020 za předpokladu, že do té doby 
ratifikují buď celosvětovou dohodu o 
změně klimatu, nebo dvoustrannou, 
případně mnohostrannou smlouvu se 
Společenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, měly 
by být kredity z CDM z třetích zemí 
akceptovány pouze v rámci systému 

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohoda o změně klimatu ratifikována 
Společenstvím a budou se moci použít 
dodatečné kredity až do výše poloviny 
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Společenství, když tyto země ratifikují 
mezinárodní dohodu.

dodatečných snížení uskutečněným 
v systému Společenství, měl by se zvýšit 
procentuální podíl CER typu „zlatý 
standard“ a ERU typu „zlatý standard“ 
povolených provozovatelům  nad 5 %. 

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, měly 
by být kredity z CDM z třetích zemí
akceptovány pouze v rámci systému 
Společenství, když tyto země ratifikují 
mezinárodní dohodu.

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, CER 
pocházející z projektů započatých po 
uzavření dohody by měly být akceptovány 
pouze v rámci systému Společenství, když 
tyto země ratifikují mezinárodní dohodu.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem poskytnutí právní jistoty by mělo být ujasněno, že použití kreditů z projektů 
započatých před uzavřením mezinárodní dohody se neruší po uzavření mezinárodní dohoda.

Pozměňovací návrh 202
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, měly 
by být kredity z CDM z třetích zemí 
akceptovány pouze v rámci systému 
Společenství, když tyto země ratifikují 

(25) Jakmile bude budoucí mezinárodní 
dohody o změně klimatu dosaženo, měly 
by být kredity z CDM a JI z třetích zemí 
akceptovány pouze v rámci systému 
Společenství, když tyto země ratifikují 
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mezinárodní dohodu. mezinárodní dohodu.

Or. en

Odůvodnění

 Společné provádění (JI) tvoří důležitou část flexibility vbudovanou do systému dohledu nad 
plněním Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh 203
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů
touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení.

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů a pochodní touto směrnicí 
by měla být připojena definice spalovacího 
zařízení.

Or. hu

Pozměňovací návrh 204
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů 
touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení.

(28) Za účelem lepšího pokrytí všech 
druhů kotlů, hořáků, turbín, topných těles, 
topenišť, spalovacích pecí, pecí, trub, 
sušiček, motorů, pochodní a termických 
nebo katalytických dodatečných spalovačů, 
které jsou významné z hlediska množství 
emisí, touto směrnicí by měla být připojena 
definice spalovacího zařízení.
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Or. pl

Odůvodnění

Správní náklady na provedení definice v bodu odůvodnění 28 se může zdát nepřiměřené v 
porovnání se reálným přínosem v oblasti snižování emisí. Za stavu, kdy i velké množství 
nejmenších zdrojů emisí má relativně omezený podíl na celkovém množství, neexistuje žádný 
logický důvod, aby definice „spalovacího zařízení“ zahrnovala všechny zdroje emisí bez 
ohledu na jejich skutečný účinek.

Pozměňovací návrh 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Komise a členské státy by měly 
nadále vyvíjet tlak na Mezinárodní 
námořní organizaci, aby vytvořila světový 
systém pro stanovení stropu pro 
obchodování s emisemi pro odvětví lodní 
dopravy. Pokud takový systém nebude 
existovat do konce roku 2009, měla by 
Komise předložit legislativní návrh na 
začlenění odvětví lodní dopravy do roku 
2013 do systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné vědecké zprávy naznačují, že odvětví lodní dopravy na celém světě produkuje 4,5 % 
emisí CO2, avšak odvětví lodní dopravy je jedním z mála odvětví, na které stále se zatím 
nevztahují opatření EU o změně klimatu. Nejlépe by bylo řešit problém emisí na mezinárodní, 
pokud možno pomocí systému stanovujícího strop pro obchodování s emisemi, který by 
spravovala Mezinárodní námořní organizace. EU by však měla být připravena začlenit lodní 
dopravu do evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) do roku 2013, pokud 
Mezinárodní námořní organizace nezavede takový systém do konce roku 2009.
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Pozměňovací návrh 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Komise by do 31. prosince 2010 
měla zveřejnit přezkum, zda je vhodné 
začlenit odvětví silniční dopravy a 
zejména nákladní silniční dopravy do 
systému Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Silniční doprava produkuje více než 20 % z celkového množství emisí CO2. Evropský 
parlament v současné době zvažuje návrh na stanovení norem pro nové osobní automobily 
jako součást balíčku opatření EU s cílem snížit emise pocházející ze silniční dopravy. Komise 
by však měla podrobněji posoudit, zda by začlenění silniční dopravy do EU ETS přispělo k již 
vyvíjenému úsilí ke snížení těchto emisí.

Pozměňovací návrh 207
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) S přihlédnutím ke zkušenostem se 
systémem Společenství by mělo být možné 
přidělovat povolenky pro projekty, které 
snižují emise skleníkových plynů za 
předpokladu, že tyto projekty budou 
prováděny podle předpisů 
harmonizovaných na úrovni Společenství 
a že nepovedou k tomu, že by snížení emisí 
byla započítávána dvakrát nebo že by bylo 
bráněno rozšíření oblasti působnosti 
systému Společenství, resp. dalším 
politickým opatřením ke snížení emisí, jež 
nespadají do systému Společenství.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč je nutné zavádět dodatečný domácí kompenzační mechanismus. Možnost 
zapojit se do činností a plnit JI projekt poskytuje členským státům dostatečnou flexibilitu. Je 
zde riziko dvojího započtení snížení emisí v neobchodních a obchodních odvětvích.

Pozměňovací návrh 208
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

+ (32a) Komise ve svém posouzení dopadů 
vysvětlila, že provozovatelé letadel 
pravděpodobně přenesou své náklady 
v souladu se systémem Společenství. 
Vzhledem k tomu, že dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice je povinností
všech dopravců bez ohledu na státní 
příslušnost, dopad na 
konkurenceschopnost leteckých 
společností a letišť EU jsou minimální a 
v odvětví letecké dopravy přesun zdrojů 
emisí CO2 nehrozí.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Co se týče přístupu k povolenkám, k 
letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k jiným průmyslovým odvětvím, která 
dostávají přechodné bezplatné povolenky, 
nikoli jako k výrobcům elektřiny. To 

vypouští se
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znamená, že 80 % povolenek by mělo být 
přiděleno zdarma v roce 2013 a poté by 
přidělování bezplatných povolenek pro 
letecký průmysl mělo klesat každý rok o 
stejný díl, což by mělo vést k ukončení 
přidělování bezplatných povolenek v roce 
2020. Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a 
přezkoumat situaci v odvětví v rámci 
příštího přezkumu systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví letecké dopravy patří ke všem ostatním odvětvím,pro něž je třeba určit riziko k 
nebezpečí přesunu zdrojů emisí CO2 v případě, že se nepodaří uzavřít mezinárodní dohodu.

Pozměňovací návrh 210
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Co se týče přístupu k povolenkám, k 
letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k jiným průmyslovým odvětvím, 
která dostávají přechodné bezplatné 
povolenky, nikoli jako k výrobcům 
elektřiny. To znamená, že 80 % 
povolenek by mělo být přiděleno zdarma v 
roce 2013 a poté by přidělování 
bezplatných povolenek pro letecký 
průmysl mělo klesat každý rok o stejný díl, 
což by mělo vést k ukončení přidělování 
bezplatných povolenek v roce 2020.
Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a přezkoumat 
situaci v odvětví v rámci příštího přezkumu 

(33) Co se týče přístupu k povolenkám 
odvětví letecké dopravy a rafinerie 
minerálních olejů by měly být předmětem 
plné dražby povolenek. Společenství a 
členské státy by se měly nadále snažit 
shodnout na celosvětových opatřeních, jež 
emise skleníkových plynů pocházející 
z letectví sníží.



PE409.584v01-00 94/98 AM\733252CS.doc

CS

systému Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a přezkoumat 
situaci v odvětví v rámci příštího přezkumu 
systému Společenství.

(33) Co se týče přístupu k povolenkám, k 
odvětví letecké dopravě by se mělo 
přistupovat jako k odvětví výrobců 
elektřiny. Společenství a členské státy by 
měly nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a 
přezkoumat situaci v odvětví v rámci 
příštího přezkumu systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví letecké dopravy bude moci přesunout většinu nákladů na povolenky na spotřebitele. 
Aby se odstranily neočekávané zisky a dosáhlo se souladu s postojem EP v prvním čtení k 
začlenění odvětví letecké dopravy do systému obchodování s emisemi, navrhuje se, aby se na 
letectví od roku 2013 vztahovaly stejné postupy, pokud jde o dražby povolenek, jako na 
výrobce elektřiny.

Pozměňovací návrh 212
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Co se týče přístupu k povolenkám, k 
letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k jiným průmyslovým odvětvím, která 

(33) Co se týče přístupu k povolenkám, 
k letecké dopravě by se mělo přistupovat 
jako k výrobcům elektřiny. Společenství a 
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dostávají přechodné bezplatné povolenky,
nikoli jako k výrobcům elektřiny. To 
znamená, že 80 % povolenek by mělo být 
přiděleno zdarma v roce 2013 a poté by 
přidělování bezplatných povolenek pro 
letecký průmysl mělo klesat každý rok o 
stejný díl, což by mělo vést k ukončení 
přidělování bezplatných povolenek v roce 
2020. Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody o 
celosvětových opatřeních ke snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví a přezkoumat 
situaci v odvětví v rámci příštího přezkumu 
systému Společenství.

členské státy by měly nadále usilovat o 
dosažení dohody o celosvětových 
opatřeních ke snížení emisí skleníkových 
plynů z letectví a přezkoumat situaci v 
odvětví v rámci příštího přezkumu systému 
Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Zavádění dramatických omezení emisí a posuzování odvětví letecké dopravy jako jiných 
hospodářských odvětví ohrozí její vývoj. Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám leteckých 
paliv se zmenšuje možnost přenést dodatečné náklady souvisejícím se snižováním emisí na 
potencionálního zákazníka. Tento problém je zvláště důležitý pro nové členské státy, které 
jsou v oblasti odvětví letecké dopravy z hlediska rozvoje několik let pozadu a snaží se toto 
zpoždění dohnat.

Pozměňovací návrh 213
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Je důležité, aby se tento systém v 
budoucnosti rozšířil i na další významné 
producenty emisí skleníkových plynů, a to 
zejména v odvětví dopravy, kde se jedná 
například o přepravní společnosti a 
možná také o oblast těžebního průmyslu a 
odvětví odpadu. Komise by za tímto 
účelem měla co nejdříve navrhnout 
vhodné změny, které předloží spolu s 
posouzením jejich dopadu, s cílem 
začlenit odvětví přepravy do systému 
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Společenství do roku 2013 a stanovit 
lhůtu, během níž bude do něho zahrnuta 
silniční doprava.

Or. nl

Odůvodnění

Odvětví silniční a přepravní dopravy, a pokud možno i odvětví hornictví a odpadu, by měly 
být zahrnuty do systém obchodování s emisemi EU.

Pozměňovací návrh 214
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, pro 
přechodné přidělování povolenek v celém 
Společenství, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, pro bezplatné
přidělování povolenek ohroženým 
oblastem, pokud nedojde k uzavření 
mezinárodní smlouvy, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, pro 
přechodné přidělování povolenek v celém 
Společenství, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty.
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(34) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. pl

Odůvodnění

Nadměrné rozšíření systému kontroly emisí zde navrhovaným způsobem se nezdá být nutné 
pro hospodářství Společenství a dodatečná opatření zmiňovaná v bodu odůvodnění 34 nejsou 
potřebná.
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, pro 
přechodné přidělování povolenek v celém 
Společenství, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty. 
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat opatření k obchodu s 
povolenkami formou dražby, na základě 
systému referenčních hodnot, pro 
přechodné přidělování povolenek v celém 
Společenství, pro monitorování, 
vykazování a ověřování emisí, pro 
akreditaci ověřovatelů a pro provádění 
harmonizovaných pravidel pro projekty.  
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření 
mají obecný rozsah a mají pozměnit jiné 
než základní prvky této směrnice a doplnit 
tuto směrnici o nové nebo upravené prvky 
jiné než podstatné, měla by být přijata v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Nebude žádné přechodné přidělování povolenek zdarma, vzhledem k tomu, že systém 
referenčních hodnot se bude také týkat energeticky náročných průmyslových odvětví. Dražba 
se mimoto bude provádět pouze v rámci modelu referenčních hodnot, pokud příslušné zařízení 
referenční hodnotu nesplní.
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