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Pozměňovací návrh 217
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Tato směrnice vytváří systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (dále 
jen „systém Společenství“), aby se 
podpořilo snižování emisí skleníkových 
plynů způsobem efektivním z hlediska 
nákladů a ekonomicky účinným
a zároveň aby se podporovala inovace
a udržovala a zlepšovala 
konkurenceschopnost.“

Or. en

Odůvodnění

Systém obchodování s emisemi by měl vést k inovacím v oblasti nízkouhlíkových technologií, 
které z dlouhodobého hlediska zvýhodní podniky v EU před jejich konkurenty ze zemí mimo 
Evropskou unii. V případě, kdy by systém obchodování s emisemi mohl vést k přesunu emisí 
uhlíku, je třeba chránit konkurenceschopnost podniků EU.

Pozměňovací návrh 218
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět

S cílem snížit emise skleníkových plynů ve 
Společenství do roku 2020 alespoň o 30 %
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k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

a do roku 2050 o 80 %, stanoví tato 
směrnice rámec pro činnosti spadající pod 
systém Společenství a směřující k dosažení 
těchto snížení.   Směrnice rovněž stanoví 
větší snížení emisí skleníkových plynů
s cílem přispět k takovým úrovním snížení,
k nimž se Společenství zaváže v rámci 
souhrnné budoucí mezinárodní dohody
a které se z vědeckého hlediska považují za 
nezbytné k zamezení nebezpečné změny 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

Směrnice rovněž stanoví snížení emisí 
skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se
z vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu, 
aniž by byla dotčeným odvětvím uložena 
nepřiměřená zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení závazků mezi odvětví obchodující s emisemi a odvětví, jichž se obchodování netýká, 
by mělo být vyhodnoceno na základě potenciálu, který je k dispozici, a účinnosti nákladů. 
Tento pozměňovací návrh doplňuje text tak, aby se v zásadě předešlo nadměrnému zatížení 
odvětví obchodujících s emisemi.
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Pozměňovací návrh 220
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů, které by mohlo 
přispět k takovým úrovním snížení, které 
část vědecké obce považuje za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

Or. pl

Odůvodnění

Mnoho vědců pochybuje o správnosti a pravdivosti teorie skleníkových plynů a o možných 
opatřeních, která s ní souvisejí. Pokud vědu chápeme jako soubor názorů na určitý jev, je 
navrhované znění článku 1 nepravdivé a tendenční, neboť bere v úvahu pouze jediné hledisko. 
Pozměňovací návrh upravuje znění odstavce tak, aby odpovídalo polarizaci názorů na tuto 
záležitost.

Pozměňovací návrh 221
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se
z vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu,
a to s ohledem na výsledky, kterých 
členské státy dosáhly v rámci Kjótského 
protokolu.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 1 – nový odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se 
vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu.“

„Směrnice rovněž stanoví větší snížení 
emisí skleníkových plynů s cílem přispět
k takovým úrovním snížení, které se
z vědeckého hlediska považují za nezbytné
k zamezení nebezpečné změny klimatu,
a to s ohledem na výsledky, kterých 
členské státy dosáhly v rámci Kjótského 
protokolu.“

Or. en

Odůvodnění

Cíle směrnice by měly přiměřeně zohledňovat výsledky, kterých dosáhly členské státy v rámci 
Kjótského protokolu v období od příslušného výchozího roku.

Pozměňovací návrh 223
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je rovněž třeba rozšířit působnost 
směrnice 2003/87/ES na energeticky 
náročná odvětví a pododvětví, které jsou 
označovány jako nepřímí producenti
v důsledku jejich vysoké spotřeby energie.  
Energeticky náročná odvětví a pododvětví 
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označovaná jako nepřímí producenti,
o které se jedná,  budou upřesněna do 
31. prosince 2009.

Or. hu

Pozměňovací návrh 224
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přezkoumá možnosti začlenění 
činností v rámci LULUCF do oblasti 
působnosti směrnice 2003/87/ES
a směrnice 2004/101/ES, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES, s ohledem na 
návrhy učiněné v průběhu konference na 
ostrově Bali a na technický pokrok. 
Nejpozději do konce roku 2008 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh v této věci. 
Tento návrh se bude týkat mimo jiné také 
úplného začlenění projektů v rámci 
LULUCF do „mechanismů založených na 
projektech“ Kjótského protokolu (CDM
a JI), včetně využívání CER a ERU 
pocházejících z projektových činností 
uplatňovaných v rámci systému 
Společenství před vstupem v platnost 
budoucí mezinárodní dohody o změně 
klimatu.

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy vytýkají Evropské komisi, že dostatečně neodůvodnila své rozhodnutí, 
aby se systém obchodování s emisemi EU nevztahoval na činnosti v rámci LULUCF.
V závěrech Evropské rady se Komise vyzývá, aby prozkoumala možnosti začlenění těchto 
činností do systému obchodování s emisemi EU; rovněž Parlament vyzval Komisi, aby se 
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touto možností zabývala. Zavedení projektů v rámci LULUCF v rozvojových zemích 
prostřednictvím CDM by představovalo nezanedbatelný zdroj financování, který by mohl 
zajistit ochranu biologické rozmanitosti a obnovy znehodnocených lesů. 

Pozměňovací návrh 225
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 3 se mění takto: vypouští se
a) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí 
plyny uvedené v příloze II a jiné plynné 
složky atmosféry, jak přírodní, tak 
antropogenní, které absorbují a opětovně 
vyzařují infračervené záření;“
b) písmeno h) se nahrazuje tímto:
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“
c) Doplňují se nová písmena, která 
znějí: 
„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka,
v níž se paliva okysličují a produkují 
teplo, mechanickou energii nebo oboje a 
v které se uskutečňují jiné přímo spojené 
činnosti, včetně čištění odpadních plynů;
[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektřiny nebo 
tepla“ v příloze 1.“
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Or. pl

Odůvodnění

Nově navržené definice jsou příliš všeobecné a pokrývají příliš široké spektrum objektů, které 
nelze srovnávat z hlediska povahy (skleníkové plyny) nebo velikosti (zařízení vypouštějící 
emise) a  které nemají významný vliv na změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 226
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) písmeno c) se nahrazuje tímto: vypouští se
„c)  „skleníkovými plyny“ se rozumějí 
plyny uvedené v příloze II a jiné plynné 
složky atmosféry, jak přírodní, tak 
antropogenní, které absorbují a opětovně 
vyzařují infračervené záření;“

Or. en

Odůvodnění

Z definice působnosti směrnice musí vyplývat jasný rámec jak pro průmysl, tak pro členské 
státy. Seznam v příloze II se týká plynů uvedených v Kjótském protokolu. Pro jiné „plynné 
složky“ nejsou údaje k dispozici. Proto by měla být zachována stávající definice.

Pozměňovací návrh 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) písmeno c) se nahrazuje tímto: vypouští se
„c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí 
plyny uvedené v příloze II a jiné plynné 
složky atmosféry, jak přírodní, tak 
antropogenní, které absorbují a opětovně 
vyzařují infračervené záření;“

Or. en

Odůvodnění

Definice, kterou uvádí směrnice 2003/87/ES by se neměla měnit, protože použití širší definice 
může způsobit obtíže a nejasnosti při jejím provádění. Proto by měla definice uvedená ve 
směrnici 2003/87/ES měla zůstat beze změny.

Pozměňovací návrh 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí 
plyny uvedené v příloze II a jiné plynné 
složky atmosféry, jak přírodní, tak 
antropogenní, které absorbují a opětovně 
vyzařují infračervené záření;“

„c) „skleníkovými plyny“ rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a plyny, které budou 
uvedeny v budoucích mezinárodních 
dohodách;“

Or. en

Odůvodnění

Definice skleníkových plynů v návrhu je příliš široká a umožňuje různé výklady. V zájmu 
zajištění jednotnosti pozměňovací návrh navrhuje, aby byla definice uvedena do souladu
s Kjótským protokolem, čímž by se zajistila účinnost úsilí o snižování emisí.
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Pozměňovací návrh 229
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„c) „skleníkovými plyny“ se rozumějí 
plyny uvedené v příloze II a jiné plynné 
složky atmosféry, jak přírodní, tak 
antropogenní, které absorbují a opětovně 
vyzařují infračervené záření;“

„c) „skleníkovými plyny“ rozumějí plyny 
uvedené v příloze II a plyny, které budou 
za skleníkové označeny v budoucích 
mezinárodních dohodách;“

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by se měla omezit na skleníkové plyny uvedené v Kjótském protokolu. Stanovená 
formulace je tak široce pojatá, že by zahrnovala např. i vodní páru. V tomto případě hrozí, že
v budoucnu by došlo ke snížení cílů, které jsou příliš nejasné a vyžadují rovněž značné správní 
náklady.

Pozměňovací návrh 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písmeno h) se nahrazuje tímto: vypouští se
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

Or. en
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Odůvodnění

Domníváme se, že ke zvyšování kapacity by se mělo přistupovat stejně jako k novým 
zařízením, proto by těmto zařízením měly být případně přidělovány povolenky stejně jako 
novým účastníkům. Jinak vzniknou z hlediska životního prostředí neodůvodněné pobídky pro 
nová zařízení oproti zvyšování kapacity. Aby se zaručil jednotný výklad zvyšování kapacity
v celé EU, měla by být jasná definice přijata postupem projednání ve výborech v průběhu 
schvalování pravidel Společenství týkajících se povolenek podle článku 10a.

Pozměňovací návrh 231
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písmeno h) se nahrazuje tímto: vypouští se
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

Or. en

Odůvodnění

Změna pojmu „nový účastník na trhu“ není srozumitelná. Platné znění této směrnice správně 
přistupuje stejným způsobem k rozšiřování zařízení i k novým zařízením. V některých 
členských státech záleží pouze na oficiálních postupech udělování licence nebo dokonce na 
konkrétním rozhodnutí orgánu, který licence uděluje, zda zařízení získá licenci jako 
„rozšíření“ stávajícího zařízení nebo „nové zařízení“. V obou případech je k zařízení třeba 
při obchodování s emisemi přistupovat stejně, alespoň pokud jde o bezplatně přidělené 
povolenky. Platné znění terminologie by proto mělo být zachováno.
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Pozměňovací návrh 232
Amalia Sartori

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizaci svého povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů
z důvodu změny jeho povahy či 
fungování nebo z důvodu rozšíření 
zařízení nebo technické úpravy vedoucí
k významnému zvýšení kapacity 
stávajícího zařízení;“

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady nediskriminace by proto, aby se zajistily rovné podmínky na trhu, všichni 
výrobci měli mít nárok na srovnatelné množství bezplatných povolenek na základě cíle 
energetické účinnosti (tj. měřítka), ať už otevírají nová zařízení nebo zvyšují kapacitu 
stávajícího zařízení; návrh Komise však omezuje bezplatné přidělování pouze na první 
případ.  Tento pozměňovací návrh podporuje uzavření zastaralých a neúčinných zařízení
a přechod výroby na centralizované moderní jednotky využitím úspor z rozsahu při řešení 
nezbytných velkých investic.

Pozměňovací návrh 233
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizované povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů,
jehož aktualizace byla spojena se změnou 
povahy, fungování zařízení či se 
zvýšením jeho kapacity alespoň o [  ] % ;“

Or. en

Odůvodnění

Rezerva pro nové účastníky na trhu by měla být k dispozici i pro stávající zařízení, jako je 
tomu v současnosti. Hranice kapacity zajistí, aby byla způsobilá pouze rozsáhlá rozšíření 
stávajících zařízení.

Pozměňovací návrh 234
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizované povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
na základě zvýšení jeho provozu
o nejméně 20 %;“

Or. en
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Odůvodnění

Definice nového účastníka na trhu uvedená v této směrnici by měla být pro průmysl velmi 
jasná a předvídatelná a měla by podporovat dlouhodobé investice stejně jako budování 
zařízení „na zelené louce“.

Pozměňovací návrh 235
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písmeno h) se nahrazuje tímto: vypouští se
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

Or. en

Odůvodnění

Definice nového účastníka na trhu musí zahrnovat rovněž aktualizace povolení. Většinu 
žádostí o prostředky z rezervy pro nové účastníky na trhu tvoří modernizace zařízení. 
Definice, kterou navrhla Komise, by vedla k významné diskriminaci stávajících zařízení, které 
mají být rozšířeny, oproti „zařízením budovaným na zelené louce“. Cílem pozměňovacího 
návrhu je zachovat stávající definici.

Pozměňovací návrh 236
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písmeno h) se nahrazuje tímto: vypouští se
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

Or. en

Odůvodnění

Definice „nového účastníka na trhu“ musí zahrnovat i rozšiřování kapacity. Zachování 
současné definice představuje účinnější přístup a zvýší inovace ve stávajících postupech.

Pozměňovací návrh 237
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písmeno h) se nahrazuje tímto: vypouští se
„h) „novým účastníkem na trhu“ se 
rozumí jakékoli zařízení provádějící jednu 
či více činností uvedených v příloze I, 
které po předložení seznamu uvedeného
v čl. 11 odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

Or. en

Odůvodnění

Definice „nového účastníka na trhu“ musí zahrnovat i rozšiřování kapacity. Zachování 
současné definice představuje účinnější přístup a zvýší inovace ve stávajících postupech.
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Pozměňovací návrh 238
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo aktualizované povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů, 
jehož aktualizace byla podmíněna 
změnou povahy nebo fungování zařízení 
či významným rozšířením zařízení nebo 
rozšířeným využitím jeho kapacity;“

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby se přistupovalo stejně k novým účastníkům trhu, kteří získali povolení
k vypouštění emisí poprvé a k těm, kteří žádají o aktualizaci povolení v důsledku rozšíření 
zařízení nebo významné změny jeho činnosti. Definici, která byla použita v prvních dvou 
obdobích platnosti směrnice o kvótách (2005–2007 a 2008–2012), je třeba zachovat, aby 
nedošlo k narušení rovného zacházení s účastníky na trhu.

Pozměňovací návrh 239
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 



PE409.585v01-00 18/54 AM\733272CS.doc

CS

předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“ 

předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů 
nebo obdrželo aktualizované povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů na 
základě zvýšení výrobní kapacity zařízení
o nejméně 10 %;“

Or. en

Odůvodnění

Pojem nových účastníků na trhu by měl zahrnovat rovněž zařízení, která obdržela 
aktualizované povolení k vypouštění skleníkových plynů na základě rozšíření zařízení.

Pozměňovací návrh 240
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů
v důsledku změny povahy zařízení nebo 
změny provozu či významné změny 
kapacity;“

Or. hu

Pozměňovací návrh 241
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„h) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů;“

„h) „novým účastníkem na trhu“ rozumí 
jakékoli zařízení provádějící jednu či více 
činností uvedených v příloze I, které po 
předložení seznamu uvedeného v čl. 11 
odst. 1 Komisi obdrželo povolení
k vypouštění emisí skleníkových plynů, 
jakož i rozšíření kapacity stávajících 
zařízení;“

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice neuvádí, jak má být z právního hlediska nahlíženo na rozšíření kapacity 
stávajících zařízení. Tuto mezeru v úpravě je nutné zacelit.

Pozměňovací návrh 242
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)] 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo,
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené 
činnosti, včetně čištění odpadních plynů;

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje;

Or. hu



PE409.585v01-00 20/54 AM\733272CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 243
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené 
činnosti, včetně čištění odpadních plynů;

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje za účelem 
dodávky pro koncové spotřebitele mimo 
dotčené spalovací zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Definice „spalovacího zařízení“ musí být výslovně a výlučně vyhrazena na elektrárny
a neměla by zahrnovat interní spalování v průmyslových zařízeních. V opačném případě by 
klasifikace průmyslových odvětví zastarala a odporovala by užitečnému rozlišování mezi 
energetickým sektorem a průmyslem v pravidlech o přidělování povolenek.

Pozměňovací návrh 244
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené 
činnosti, včetně čištění odpadních plynů;

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje za účelem 
dodávky pro koncové spotřebitele mimo 
dotčené spalovací zařízení;

Or. de
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Odůvodnění

Definice „spalovacího zařízení“musí být výslovně a výlučně omezena na elektrárny v souladu
s názvem přílohy I směrnice (dodávka elektrické energie nebo tepla) a neměla by zahrnovat 
vnitřní spalovaní v průmyslových zařízeních. V opačném případě by vznikla v systému mezera
a navíc by klasifikace průmyslových odvětví zastarala a odporovala užitečnému rozlišování 
mezi energetickým sektorem a průmyslem v pravidlech o přidělování povolenek.

Pozměňovací návrh 245
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů;

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí každá 
stacionární nebo pohyblivá technická 
jednotka, v níž se paliva okysličují
a produkují teplo, mechanickou energii 
nebo oboje a v které se uskutečňují jiné 
přímo spojené činnosti, včetně čištění 
odpadních plynů;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem technického upřesnění.

Pozměňovací návrh 246
Frieda Brepoels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
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se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů;

paliva okysličují a produkují teplo,
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů; recyklační 
činnosti definované v příloze IIB R3 
směrnice 91/156/EHS jsou z definice 
„spalovacího zařízení“ vyňaty.

Or. en

Odůvodnění

Podpora recyklace představuje pro EU významný cíl. Začlenění recyklace kovů do systému 
obchodování s emisemi by způsobilo zdražení recyklace kovů. To by mohlo vést k nárůstu 
vývozu odpadu z cenných kovů a ke ztrátám v oblasti životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [t)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„[(t)] „Spalovací zařízení“ se rozumí 
každá stacionární technická jednotka, v níž 
se paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů;

„[t)] „spalovacím zařízením“ rozumí každá 
stacionární technická jednotka, v níž se 
paliva okysličují a produkují teplo, 
mechanickou energii nebo oboje a v které 
se uskutečňují jiné přímo spojené činnosti, 
včetně čištění odpadních plynů; recyklační 
činnosti definované v příloze IIB R3 
směrnice 91/156/EHS jsou z definice 
„spalovacího zařízení“ vyňaty.

Or. en

Odůvodnění

Jedním s cílů politiky EU je podpora recyklace a přeměna EU ve společnost účinněji 
využívající zdroje. Nemá tedy smysl zahrnovat recyklaci kovů do systému, což by ji 
sankcionovalo a prodražilo.
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Pozměňovací návrh 248
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [u)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektřiny nebo 
tepla“ v příloze 1.“

[u)]  „výrobcem elektřiny“ rozumí zařízení, 
které vyrábí elektrickou energii.“

Or. en

Odůvodnění

Omezení definice na „výrobu elektrické energie na prodej třetím stranám“ narušuje 
hospodářskou soutěž mezi výrobci, kteří prodávají na trhu a průmyslovými podniky, které se 
samy zásobují elektrickou energií. Je třeba vyhnout se tomu, aby k výrobě pro vlastní potřeby 
bylo přistupováno odlišně. 

Pozměňovací návrh 249
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [u)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektřiny nebo 
tepla“ v příloze 1.“

[u)] „výrobcem elektřiny“ rozumí zařízení, 
které 1. ledna 2005 anebo po tomto datu 
vyrábělo elektrickou energii na prodej 
třetím stranám a/nebo jako vedlejší zátěž
a na které se vztahuje pouze kategorie
„Dodávka elektrické energie nebo tepla“
v příloze I.“

Or. en
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Odůvodnění

Elektrická energie se vyrábí rovněž v průmyslových podnicích a zcela nebo částečně se 
spotřebovává pro vlastní potřeby. Definice obsažená v návrhu neodůvodněně rozlišuje mezi 
subjekty a umožňuje narušení hospodářské soutěže na trhu výroby elektrické energie
a předkládá nestejná řešení v rámci konkrétních procesů pro jednotlivé výrobce a 
v souvislosti s tím např. monitorování emisí.

Pozměňovací návrh 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [u)]

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[u)] „Výrobcem elektřiny“ se rozumí 
zařízení, které 1. ledna 2005 anebo po 
tomto datu vyrábělo elektrickou energii na 
prodej třetí stranám a na které se vztahuje 
pouze categorie „Dodávka elektřiny nebo 
tepla“ v příloze 1.“

[u)] „výrobcem elektřiny“ rozumí zařízení 
nebo jeho část, které 1. ledna 2005 anebo 
po tomto datu vyrábělo elektrickou energii 
na prodej třetím stranám a na které se 
vztahuje pouze kategorie „Dodávka 
elektrické energie nebo tepla“ v příloze I. 
Za prodej třetí osobě se nepovažuje 
dodávka elektřiny za výkupní ceny, ledaže 
by výkupní ceny obsahovaly mechanismus 
úpravy plateb umožňující získat zpět cenu 
povolenek na CO2.“

Or. en

Odůvodnění

Systém navrhovaný (plné obchodování) pro elektrickou energii vyrobenou v rámci 
kombinované výroby – tj.  kombinované výroba tepla a elektřiny – je odůvodněný pouze
v případech, kdy ceny umožňují přenos cen. Jinak by bylo plné obchodování pro 
kombinovanou výrobu nevhodné a tím, že by zvýhodňovalo systémy produkující více emisí, 
poškozovalo by rozvoj kombinované výroby. Bylo by nesprávné vztahovat plné obchodování 
na výrobu elektrické energie, dokud se elektřina prodává za výkupní ceny, které neumožňují 
přenos.
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Pozměňovací návrh 251
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „provozem náročným na elektrickou 
energii“ rozumí provozní jednotky 
uvedené v příloze I odstavci 4a;“

Or. de

Odůvodnění

Příloha I odstavec 4a (nový) obsahuje seznam provozů náročných na elektrickou energii, 
které obdrží bezplatné povolenky na nepřímé emise. Kvůli souladu je třeba uvést odvolávku 
na seznam provozů náročných na elektrickou energii uvedený v příloze I odstavci 4a (novém) 
vzhledem k čl. 10 písm. b).

Pozměňovací návrh 252
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „projekty typu «zlatý standard»“ 
rozumí projekty CDM/JI a z nich 
vyplývající CER/ERU, které splňují 
kritéria Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu, zejména kritérium 
doplňkovosti;“

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zajistilo, že osvědčení o snižování emisí budou získávána prokazatelně ekologickým 
způsobem a nebudou zneužívána, musí být definován pojem „zlatého standardu“, který 
souvisí s normami OSN.

Pozměňovací návrh 253
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „projekty typu «zlatý standard»“ 
rozumí projekty, které splňují normy tzv. 
zlatého standardu (Gold Standard 
Foundation);“

Or. en

Odůvodnění

„Zlatý standard“ bude použit pro kritéria definující vysoce kvalitní projekty, mimo jiné 
projekty, které jsou jasným přínosem a přispívají k udržitelnému rozvoji. Je proto nutné jasně 
definovat, co se zlatým standardem míní.

Pozměňovací návrh 254
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [w)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[w)] „přesunem emisí uhlíku“ rozumí 
skutečnost, kdy se výroba přímo 
související s touto směrnicí přesouvá 
mimo území EU. Může se jednat
o přesouvání podniků, kdy k přesunu 



AM\733272CS.doc 27/54 PE409.585v01-00

CS

uhlíku dochází bez ohledu na poměr 
účinnosti nového podniku ve srovnání
s podnikem v EU, který byl nahrazen, 
nebo může jít o nahrazení dovozu, kdy 
evropské produkty jsou nahrazeny zbožím 
ze zahraniční, které je vyrobeno
v zařízeních s vyšším množstvím emisí 
CO2;“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice uvádí pojem „přesun uhlíku“, aniž by jej jasně definovala. Je důležité objasnit, kdy 
dochází k přesunu uhlíku a jaká je úloha poměru účinnosti zařízení v oblasti emisí CO2. 
Povšimněte si, prosím, že jakékoli přesunutí výrobní činnosti z EU do oblastí neuvedených
v příloze I vede k přesunu uhlíku, pokud se nesníží strop, neboť jiná zařízení stropu dosáhnou.

Pozměňovací návrh 255
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „přesunem uhlíku“ rozumí 
přesouvání výroby do zařízení mimo 
území EU, jejichž čisté množství emisí 
CO2 je vyšší, a to v důsledku zvyšujících se 
výrobních nákladů spojených
s prováděním této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)]  „externalizovaným zařízením“ 
rozumí zařízení vlastněné a/nebo 
provozované třetí stranou, které plní 
funkci, jež by mohla být alternativně 
zajišťována interní výrobní činností 
integrovanou do výrobního postupu 
dotčeného hospodářského odvětví;“

Or. en

Odůvodnění

Pojem „externalizovaná zařízení“ by měl být definován, aby se zabránilo tomu, že tato 
zařízení budou podléhat různým metodám přidělování a tím i různým nákladům, vyšším než 
náklady na interní výrobu v odvětvích, jejichž dodávky zajišťují.

Pozměňovací návrh 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „dočasným ověřeným snížením emisí“ 
(tCER) rozumí jednotku, která je 
výsledkem činností obnovy lesa či 
zalesňování a jejíž platnost skončí na 
konci období závazku následujícím po 
období, kdy byla dosažena, v souladu
s článkem 12 Kjótského protokolu
a s rozhodnutími přijatými v souladu
s Kjótským protokolem;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)]  „dočasným ověřeným snížením 
emisí“ (tCER) rozumí jednotku, která je 
výsledkem činností obnovy lesa či 
zalesňování a jejíž platnost skončí na 
konci období závazku následujícím po 
období, kdy byla dosažena, v souladu
s článkem 12 Kjótského protokolu
a s rozhodnutími týkajícími se Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC)
a Kjótského protokolu;“

Or. fr

Odůvodnění

Vytvořením dočasných kreditů pokrývá mechanismus čistého rozvoje riziko nestálostí, pokud 
jde o lesy; podrobnosti byly stanoveny v roce 2003 na milánské konferenci zúčastněných stran 
(rozhodnutí 19/CP.9).

Pozměňovací návrh 259
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „odvětvími, u nichž je výrazné riziko 
přesunů uhlíku,“ rozumí odvětví 
označená jako taková v souladu s kritérii 
čl. 10a odst. 9, která jsou uvedena
v příloze Ia;“
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Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, o která ohrožená odvětví se jedná, na základě kritéria a nové přílohy.

Pozměňovací návrh 260
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „odvětvími, u nichž je výrazné riziko 
přesunů uhlíku,“ rozumí odvětví 
označená jako taková v souladu s kritérii 
čl. 10a odst. 9, která jsou uvedena
v příloze Ia;“

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, o která ohrožená odvětví se jedná, na základě kritéria a nové přílohy.

Pozměňovací návrh 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „odvětvími, u nichž je výrazné riziko 
přesunů uhlíku,“ rozumí odvětví 
označená jako taková v souladu s kritérii 
uvedenými v čl. 10a odst. 9, která jsou 
obsažena v příloze Ia (nová) této 
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směrnice;“

Or. pl

Odůvodnění

Pro zajištění souladu se změnami čl. 10a odst. 9 a přílohy Ia (nové).

Pozměňovací návrh 262
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 – písm. [v)] (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[v)] „odvětvími, u nichž je výrazné riziko 
přesunů uhlíku,“ rozumí odvětví 
označená jako taková v souladu s kritérii 
čl. 10a odst. 9, která jsou uvedena
v příloze Ia;“

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, o která ohrožená odvětví se jedná, na základě kritéria a nové přílohy.

Pozměňovací návrh 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3c se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
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„2.  Pro rok 2013 a [...] pro každý 
následující rok se celkový počet 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, sníží z 95%
v souladu s lineárním faktorem, který je 
stanoven v článku 9.“

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3c se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Od 1. ledna 2013 [...] se celkový počet 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 95 % 
dosavadních emisí z letectví, přičemž toto 
množství se v každém následujícím roce 
upraví pomocí lineárního faktoru podle 
článku 9.“

Or. en

Odůvodnění

Podle dohody mezi Radou a Evropským parlamentem o začlenění letectví do systému 
obchodování s emisemi může být strop upraven v rámci obecného přezkumu. Na letectví by se 
měly ve druhém období vztahovat stejné postupy jako na ostatní odvětví. Proto by měl být 
lineární faktor uplatněn rovněž v případě letecké dopravy.
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Pozměňovací návrh 265
Peter Liese, Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3d se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 5 tohoto článku 
[a čl. 3c odst. 2] v roce 2013 80 % 
množství stanoveného v souladu
s opatřeními uvedenými v odstavci 1
a bezplatné přidělení se poté každý rok 
sníží o stejné částky, což povede
k ukončení bezplatného přidělování v roce 
2020. Od roku 2014 se bude množství 
povolenek bezplatně přidělovaných 
provozovatelům letecké dopravy snižovat
o stejné částky, což povede k ukončení 
bezplatného přidělování v roce 2020.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá dohodě Rady a Parlamentu o začlenění letecké dopravy 
do systému obchodování s emisemi. Podle této dohody může být množství dražeb zvýšeno
v rámci obecného přezkumu. Autoři pozměňovacího návrhu poukázali na tuto možnost
a podporují myšlenku, kterou Evropská komise navrhla v rámci obecného přezkumu.

Pozměňovací návrh 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 3 d – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 3d se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pokud jde o dražby, budou se od 1. 
ledna 2013 na letectví vztahovat stejné 
postupy jako na výrobce elektřiny.“

Or. en

Odůvodnění

Odvětví letectví bude moci přesunout většinu nákladů povolenek na spotřebitele. Aby se 
odstranily neočekávané zisky a dosáhlo se souladu s postojem EP v prvním čtení návrhu 
směrnice o začlenění odvětví letectví 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 267
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Povolení k vypouštění emisí 
skleníkových plynů

Členské státy zajistí, že od 1. ledna 2005 
žádné zařízení nebude provozovat 
činnosti uvedené v příloze I, při kterých 
vznikají emise specifické pro tyto 
činnosti, pokud provozovatel nemá 
povolení udělené příslušným orgánem
v souladu s články 5 a 6, nebo pokud 
nebylo zařízení dočasně vyňato ze 
systému Společenství podle článku 27.“
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Or. en

Odůvodnění

Jde o technickou změnu směrnice 2003/87/ES v článku, který návrh Komise ponechal beze 
změn. Objasňuje skutečnost, že výjimky udělené malým zařízením podle článku 27 ve třetí fázi 
nebudou dočasné, ale trvalé.

Pozměňovací návrh 268
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření plánovaných k monitorování 
emisí a jejich vykazování v souladu
s nařízením uvedeným v článku 14.

d) plán monitorování a další opatření
odpovídající požadavkům nařízení 
uvedeného v článku 14.

Or. en

Odůvodnění

Plán monitorování je klíčovým právním požadavkem pro získání povolení pro emise 
skleníkových plynů. Proto by měl být tento plán zmíněn v článku 5 směrnice EU
o obchodování s emisemi. Tento plán by měl splňovat požadavky nového nařízení
o monitorování a vykazování uvedeného v článku 14.

Pozměňovací návrh 269
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 6 – odst. 1 – nový pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se
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„Příslušný orgán nejméně každých pět let 
přezkoumá povolenky na emise 
skleníkových plynů a v případě potřeby 
provede jakékoli změny.“

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba ukládat příslušným orgánům novou povinnost přezkoumávat povolenky na emise 
skleníkových plynů. Přezkoumání se provádí v členských státech, pokud dojde k významné 
změně výrobních postupů, modernizaci zařízení atd. 

Pozměňovací návrh 270
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 6 – odst. 1 – nový pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Příslušný orgán nejméně každých pět let 
přezkoumá povolenky na emise 
skleníkových plynů a v případě potřeby 
provede jakékoli změny.“

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba ukládat příslušným orgánům novou povinnost přezkoumávat povolenky na emise 
skleníkových plynů. Přezkoumání se provádí v členských státech, pokud dojde k významné 
změně výrobních postupů, modernizaci zařízení atd. 



AM\733272CS.doc 37/54 PE409.585v01-00

CS

Pozměňovací návrh 271
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 9 vypouští se
Množství povolenek pro celé Společenství

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.
Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 
2013, založené na celkovém množství 
povolenek, které vydaly členské státy
v souladu s rozhodnutím Komise o jejich 
národních alokačních plánech na období 
2008-2012.
Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.“

Or. pl

Odůvodnění

Lineární snížení množství povolenek by vedlo k lineárnímu nárůstu nákladů ve společnosti a 
v ekonomice jednotlivých členských států. V době, kdy ceny pohonných hmot a potravin 
rostou, by to vedlo pouze k ochuzení společnosti.
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Pozměňovací návrh 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012.
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008–2012. Lineární 
faktor bude odpovídat dosažení cíle 
Společenství snížit emise skleníkových 
plynů alespoň o 40 % v období 1990–2020
v odvětvích, která jsou zahrnutá do 
systému Společenství a podílejí se dvěma 
třetinami na úsilí o snížení emisí, přičemž 
ověřené emise pocházejí z roku 2005, což 
je rok, kdy bylo toto úsilí stanoveno 
Komise zveřejní lineární faktor do 
30. června 2010.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2015, aby zajistila, že EU 
jedná v souladu s úrovněmi emisí, které 
jsou podle nejnovějších vědeckých zjištění 
udržitelné.

Or. en
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Odůvodnění

Ještě do nedávné doby stanovoval vědecký konsensus bezpečnou zónu pro zamezení nejhorším 
důsledkům změny klimatu na 450 ppm, zatímco nová zjištění ukazují, že kritická úroveň začíná 
již na 350 ppm. To by znamenalo, že do roku 2030 by se měly emise skleníkových plynů snížit
o nejméně 60 % a do roku 2050 o 100 %. Aby se dosáhlo těchto snížení předvídatelným
a nákladově efektivním způsobem, cíl pro snížení emisí v roce 2020 musí být ambicióznější.

Pozměňovací návrh 273
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 2 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008–2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025. Pokud Mezivládní 
panel pro změnu klimatu dospěje
k závěru, že změna klimatu je rychlejší, 
než se očekávalo, Komise neprodleně 
přezkoumá lineární faktor a pokud je to 
nutné, navrhne jeho úpravu.

Or. en
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Odůvodnění

V průběhu konference na Bali se zvažovala možnost, aby rozvojové země snížily své emise 
skleníkových plynů o 25–40 % v roce 2020 oproti úrovním roku 1990. Aby byl splněn tento 
cíl, měl by systém obchodování s emisemi EU začít se snížením o 25 % v roce 2020 (oproti 
úrovním roku 2005), které může být upraveno na 30 % v souvislosti s mezinárodní dohodou 
pro období po roce 2012. To znamená, že by lineární faktor měl být změněn na 2 % (1,74 x 
25/21). Krok z 25 % na 30 % by byl ve srovnání s krokem z 20 % na 30 % relativně snadný. 
Faktor by měl být přezkoumán, jakmile závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
prokáží, že je to nezbytné.

Pozměňovací návrh 274
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 do roku 2020 začne 
vydávat každoročně, se sníží lineárním 
způsobem po uplynutí poloviny období 
2008–2012. Množství se sníží o lineární 
faktor 1,74 % v porovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor pro 
následující období nejpozději v roce 2016.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla stanovit pravidla pro nadcházející období 2013–2020. Období po roce 
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2020 by mělo vycházet z revize provedené na základě nového postupu spolurozhodování. 
Lineární faktor by pro období po roce 2020 již neměl být stanovován. Konec období musí být 
totožný s koncem období, pro které se stanovuje strop. Pro období po roce 2020 by měl být 
brzy zahájen přezkum zatížení průmyslových odvětví, na něž se vztahuje systém obchodování
s emisemi.

Pozměňovací návrh 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Toto množství se ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012, 
sníží o lineární faktor. Lineární faktor 
bude odpovídat dosažení cíle Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o 30 %
v období 1990–2020 v odvětvích, která 
jsou zahrnutá do systému Společenství
a podílejí se dvěma třetinami na úsilí
o snížení emisí.  Ověřené emise z roku 
2005 budou považovány za rok, kdy bylo 
toto úsilí stanoveno. Komise zveřejní 
lineární faktor do 30. června 2010.
Pokud nebude uzavřena mezinárodní 
dohoda o změně klimatu, na jejímž 
základě by byl do roku 2020 vytvořen 
závazný systém pro emise skleníkových 
plynů srovnatelný s úrovněmi snížení, 
které odsouhlasila Evropská rada, bude 
lineární faktor snížen tak, aby odpovídal 
cíli Společenství snížit emise skleníkových 
plynů alespoň o 20 % v období 1990–2020
v odvětvích, která jsou zahrnutá do 
systému Společenství a podílejí se dvěma 
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třetinami na úsilí o snížení emisí. Ověřené 
emise z roku 2005 budou považovány za 
rok, kdy bylo toto úsilí stanoveno.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla navrhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 tak, 
aby dosáhla uzavření pevné mezinárodní dohody o změně klimatu. Pokud nebude mezinárodní 
dohoda uzavřena, může být strop systému EU pro obchodování s emisemi snížen tak, aby 
odpovídal 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání se základní úrovní z roku 1990.

Pozměňovací návrh 276
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008–2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Toto množství se ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012, 
sníží o lineární faktor. Lineární faktor 
bude odpovídat dosažení cíle Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o 30 %
v období 1990–2020 v odvětvích, která 
jsou zahrnutá do systému Společenství
a podílejí se dvěma třetinami na úsilí
o snížení emisí.  Ověřené emise z roku 
2005 budou považovány za rok, kdy bylo 
toto úsilí stanoveno. Komise zveřejní 
lineární faktor do 30. června 2010.

Or. en
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Odůvodnění

EU se v průběhu konference na Bali zavázala, že sníží své emise o 25–40 %. Z vědeckého 
hlediska se dále ukazuje, že EU by měla navrhnout realističtější cíl tak, aby dosáhla uzavření 
pevné mezinárodní dohody o změně klimatu a zabránila tak nebezpečné klimatické změně.

Pozměňovací návrh 277
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Toto množství se ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012, 
sníží o lineární faktor. Lineární faktor 
bude odpovídat dosažení cíle Společenství 
snížit emise skleníkových plynů o 30 %
v období 1990–2020 v odvětvích, která 
jsou zahrnutá do systému Společenství
a podílejí se dvěma třetinami na úsilí
o snížení emisí. Ověřené emise z roku 
2005 budou považovány za rok, kdy bylo 
toto úsilí stanoveno. Komise zveřejní 
lineární faktor do 30. června 2010.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla navrhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 tak, 
aby dosáhla uzavření pevné mezinárodní dohody o změně klimatu.
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Pozměňovací návrh 278
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Toto množství se ve srovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012, 
sníží o lineární faktor. Lineární faktor 
bude odpovídat dosažení cíle Společenství 
snížit v období 1990–2020 emise 
skleníkových plynů o 30 %. Výpočet 
faktoru bude zohledňovat dodatečné úsilí
v odvětvích, na něž se nevztahuje systém 
Společenství, a v letectví. Ověřené emise
z roku 2005 budou považovány za rok, kdy 
bylo toto úsilí stanoveno. Komise zveřejní 
lineární faktor do 30. června 2010.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá změně stropu pro letectví a pozměňovacímu návrhu,
kterým se zvyšuje ambicióznost společného úsilí. Návrh Komise vyžaduje příliš velké úsilí
v odvětvích, na něž se dosud vztahuje systém pro obchodování s emisemi, a příliš malé úsilí
v odvětvích, na něž se systém nevztahuje, a v odvětví letecké dopravy. Tato skutečnost je 
zřejmá, zejména pokud zvážíme scénář 30% snížení.
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Pozměňovací návrh 279
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008–2012. 
Toto množství se sníží o lineární faktor 
odpovídající dvěma třetinám celkového 
úsilí o 30% snížení emisí ve Společenství 
do roku 2020 a bude srovnáváno
s průměrným celkovým ročním množstvím 
povolenek, které vydaly členské státy
v souladu s rozhodnutím Komise o jejich 
národních alokačních plánech na období 
2008–2012.

Or. en

Odůvodnění

Scénář čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého 
je pravděpodobnost na udržení teplotního zvyšování do +2C 50%, předpokládá do roku 2020 
snížení domácích emisí průmyslových zemí o 25–40 % v porovnání s rokem 1990 a kromě 
toho i značný odklon od obvyklého podnikání u smluvních stran neuvedených v příloze I.  Čím 
déle se budou snížení odkládat, tím budou nákladnější, a proto by si měla Evropská unie 
stanovit cíl snížit emise o 30 % jakožto začátek pro vnitrostátní opatření.

Pozměňovací návrh 280
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, Množství povolenek pro celé Společenství, 
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které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012. 
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

které se od roku 2013 do roku 2020 začne 
vydávat každoročně, se sníží lineárním 
způsobem po uplynutí poloviny období 
2008–2012. Množství se sníží o lineární 
faktor 1,74 % v porovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 začne vydávat 
každoročně, se sníží lineárním způsobem 
po uplynutí poloviny období 2008 - 2012.
Množství se sníží o lineární faktor 1,74 %
v porovnání s průměrným celkovým 
ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy v souladu s rozhodnutím 
Komise o jejich národních alokačních 
plánech na období 2008 - 2012.

Množství povolenek pro celé Společenství, 
které se od roku 2013 do roku 2020 začne 
vydávat každoročně, se sníží lineárním 
způsobem po uplynutí poloviny období 
2008–2012. Množství se sníží o lineární 
faktor 1,74 % v porovnání s průměrným 
celkovým ročním množstvím povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 31. prosince 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008–2012.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění přiměřené míry jistoty a předvídatelnosti pro průmysl by množství 
povolenek, které má být vydáno členskými státy v souladu s jejich národním alokačním 
plánem pro období 2008–2012, mělo být známo co nejdříve, takže by toto datum mělo být 
posunuto vpřed.

Pozměňovací návrh 283
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly členské státy v souladu
s rozhodnutím Komise o jejich národních 
alokačních plánech na období 2008-2012.

Komise do 30. června 2010 zveřejní 
absolutní množství povolenek na rok 2013, 
založené na celkovém množství povolenek, 
které vydaly nebo mají vydat členské státy
v souladu s rozhodnutím Komise o jejich 
národních alokačních plánech na období 
2008–2012.

Or. en

Odůvodnění

Jde o technickou změnu, která má zajistit, aby Komise nemusela před zveřejněním 
absolutního množství povolenek na rok 2013 čekat, než budou ve druhé fázi povolenky 
vydány.
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Pozměňovací návrh 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2016.

Or. en

Odůvodnění

Lineární faktor by měl být v polovině třetího obchodovacího období  posouzen s ohledem na 
dostupný potenciál pro zmírnění a účinnost nákladů.

Pozměňovací návrh 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2016.

Or. en

Odůvodnění

Lineární faktor by měl být v polovině třetího obchodovacího období  posouzen s ohledem na 
dostupný potenciál pro zmírnění a účinnost nákladů.
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Pozměňovací návrh 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že je vhodnější přezkoumat lineární faktor před začátkem nového období. Do 
roku 2020 budeme mít k dispozici nové údaje o tom, zda je nebo není nutné/možné stanovit 
přísnější snižování stropu. Nemá smysl čekat do roku 2025.

Pozměňovací návrh 287
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá lineární faktor 
nejpozději v roce 2025.

Komise každých pět let přezkoumá lineární 
faktor na základě nejnovějších vědeckých 
údajů, aby zajistila, že bude přiměřený 
dosažení cíle pro boj proti změně klimatu.

Or. el

Odůvodnění

Mezivládní panel pro změnu klimatu předkládá každých pět let zprávu o nejnovějších 
vědeckých poznatcích v oblasti změny klimatu. Aby se zajistilo, že cíl snížit emise na úrovni 
EU odpovídá příslušným vědeckým poznatkům, měl by být lineární faktor každých pět let 
přezkoumán.
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Pozměňovací návrh 288
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES.
Článek 9a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se

Úprava množství kvót pro celé 
Společenství 

1. Co se týče zařízení, která byla zařazena 
do systému Společenství v období 2008–
2012 podle čl. 24 odst. 1, množství 
povolenek, které se mají vydat od 1. ledna 
2013 se upraví tak, aby vyjadřovalo 
průměrné roční množství povolenek 
vydaných pro tato zařízení během období 
jejich začleňování do systému, upravené
o lineární faktor uvedený v článku 9. 
2. Co se týče zařízení, která jsou 
začleněna pouze do systému Společenství 
na období od roku 2013, členské státy 
zabezpečí, aby provozovatelé takovýchto 
zařízení mohli nezávisle předkládat 
příslušným orgánům nezávisle ověřené 
údaje o emisích, aby tyto orgány mohly 
zohlednit množství povolenek, které se 
mají vydat.
Všechny tyto údaje se předloží 
příslušnému orgánu nejpozději do 30. 
dubna 2010 v souladu s ustanoveními 
přijatými podle čl. 14 odst. 1.
Pokud jsou předložené údaje řádně 
podložené, příslušný orgán je oznámí 
Komisi do 30. června 2010 a množství 
povolenek, které se mají vydat, se 
odpovídajícím způsobem upraví o lineární 
faktor uvedený v článku 9.
3. Komise zveřejní upravená množství 
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uvedená v odstavcích 1 a 2.

Or. pl

Odůvodnění

Lineární snížení množství povolenek by vedlo k lineárnímu nárůstu nákladů ve společnosti
a v ekonomice jednotlivých členských států. V době, kdy ceny pohonných hmot a potravin 
rostou, by to vedlo pouze k ochuzení společnosti. Tato situace by se zhoršila všeobecným 
začleněním subjektů do systému Společenství, které se plánuje po roce 2013.

Pozměňovací návrh 289
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zveřejní upravená množství 
uvedená v odstavcích 1 a 2.

3. Pokud jde o zařízení, která nejsou 
zařazena do systému Společenství podle 
článku 27 nebo z důvodu uzavření, bude 
celkové množství povolenek odpovídajícím 
způsobem sníženo.
Komise zveřejní upravená množství 
uvedená v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou zařízení vyloučena ze systému EU pro obchodování s emisemi, musí být množství 
povolenek sníženo, aby se zabezpečil celkový strop systému.
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Pozměňovací návrh 290
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zveřejní upravená množství 
uvedená v odstavcích 1 a 2.

3. Komise zveřejní upravená množství 
uvedená v odstavcích 1 a 2 do 30. září 
2010.

Or. en

Odůvodnění

Jde o technickou změnu, která upřesňuje lhůtu, do které musí Komise zveřejnit údaje 
poskytnuté členskými státy, pokud jde o zařízení, která byla započtena ve druhé fázi nebo 
začleněna od roku 2013.

Pozměňovací návrh 291
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud množství povolenek, které byly
v souladu s čl. 10a odst. 2 druhou větou 
dodatečně přiděleny subjektům v určitém 
odvětví z důvodu zvýšení produkce, 
převyšuje množství povolenek, které 
subjekty v tomto odvětví vrátily z důvodu 
snížení produkce v souladu s následnými 
úpravami, sníží se v roce následujícím po 
roce, v němž došlo k této nerovnováze, 
ukazatele pro toto odvětví regulačním 
postupem s kontrolou uvedeným v [čl. 23 
odst. 3] tak, aby bylo zajištěno snížení 
celkových emisí, na něž se vztahuje článek 
9. Za tím účelem sdělí příslušné orgány do 
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30. dubna každého roku Komisi, zda došlo
k překročení množství emisních 
povolenek.

Or. en

Odůvodnění

Bezplatným přidělením povolenek s následnou úpravou podle skutečné produkce se zajistí 
dosažení cíle snížit emise CO2, bude zajištěn růst účinnosti a zamezí se neočekávaným ziskům 
(jak vyplývá ze studie ECOFYS o metodě IFIEC). V případě zvýšení produkce by mohly 
následné úpravy vyžadovat přidělení dalších povolenek v následujícím roce. Je však třeba 
zajistit dosažení celkového cíle, Proto v případě, že množství přidělených povolenek překročí 
plán, budou jednotlivé ukazatele upraveny směrem dolů podle korekčního mechanismu, který 
bude stanoven v souladu s čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh 292
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/87/ES.
Čl. 9a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jde o zařízení, která nebyla 
zařazena do systému Společenství podle 
článku 27, sníží se množství povolenek, 
které se mají vydat od 1. ledna 2013,
o celkové průměrné množství ověřených 
emisí těchto zařízení v období 2005–2007 
po odečtení 21 %; toto množství odpovídá 
snížení, které musí dosáhnout zařízení
v rámci systému Společenství a které 
představuje alespoň 20% snížení emisí 
skleníkových plynů ve srovnání s úrovní 
roku 1990. Po uzavření mezinárodní 
dohody o změně klimatu bude množství 
povolenek, které bylo podle ustanovení 
tohoto odstavce upraveno směrem dolů, 
sníženo tak, aby odpovídalo přezkumu 
snížení emisí skleníkových plynů oproti 
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úrovni roku 1990.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje ke změně článku 27, v němž je navržen práh emisí na 
úrovni 25 000. Tím se odstraní 6 300 (spíše než 4 200) malých zařízení ze správní zátěže 
systému, ovšem pouze 2,4 % celkových emisí. Je třeba změnit článek 9a tak, aby byl celkový 
strop odpovídajícím způsobem upraven směrem dolů.
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