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Pozměňovací návrh 363
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a vypouští se

Přechodná pravidla harmonizace 
bezplatného přidělování platná v celém 

Společenství

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti a ke snižování emisí, přičemž se 
zohlední nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
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skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí 
v roce 2013 překročit celkové ověřené 
emise těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.
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6. Pět procent z množství povolenek pro 
celé Společenství určeného v souladu 
s články 9 a 9a na období 2013-2020 se
vyčlení pro nové účastníky jako 
maximální množství, které se může 
přidělit novým účastníkům v souladu 
s pravidly přijatými podle odstavce 1 
tohoto článku.

Počet přidělených povolenek se upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky.

7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného 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.

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu 
s odstavci 2 až 6.

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8.

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
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trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:

a) míru, jakou by aukce vedly k 
výraznému zvýšení výrobních nákladů;

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;

d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích.

Pro účely vyhodnocení, zda nárůst 
nákladů vyplývající ze systému 
Společenství může být přenesen, mohou 
být použity odhady ztrát tržeb v důsledku 
zvýšených cen uhlíku nebo dopad na 
ziskovost dotyčných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Plné využívání dražeb by se mělo neprodleně stát obecným pravidlem, neboť bezplatné 
povolenky neposkytují požadované pobídky pro zajištění toho, aby podniky minimalizovaly 
negativní dopad své činnosti na životní prostředí.  Opatření pro zabránění úniku uhlíku jsou 
potřebná, avšak nevyžadují bezplatné povolenky pro průmysl, který patří k největším 
producentům skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 364
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechodná pravidla harmonizace Požadavky na dovoz povolenek
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bezplatného přidělování platná v celém 
Společenství
1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaných 
požadavků na vracení povolenek dovozci, 
pokud jde o dovážené energeticky náročné 
produkty uvedené, která jsou platná 
v celém Společenství, pokud tato odvětví 
nedostávají bezplatné povolenky v rámci 
systému Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti a ke snižování emisí, přičemž se 
zohlední nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby byly vytvořeny srovnatelné 
podmínky pro zařízení ze Společenství, 
která nedostávají bezplatné povolenky 
a u nichž existuje výrazné riziko úniku 
uhlíku, a zařízení z třetích zemí.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
požadavky na dovoz povolenek 
uplatňovaly pouze tehdy, pokud jsou plně 
odůvodněné ve smyslu uvedené dohody.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. Od roku 2013 se požadavky na dovoz 
povolenek uplatní na produkty určené 
v souladu s odstavcem 5 jako zboží se 
značným rizikem úniku uhlíku nebo 
rizikem pro mezinárodní hospodářskou 
soutěž do té doby, dokud ostatní země 
a správní subjekty nepodléhají závazným 
a ověřitelným opatřením ke snížení emisí 
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skleníkových plynů. Dovozci by měly mít 
povinnost vracet povolenky, pokud:
a) země nebo správní subjekt, kde byly 
tyto produkty vyrobeny, které Komise na 
základě postupu uvedeného v čl. 23 odst. 2 
označí za nepodléhající závazným 
a ověřitelným opatřením ke snížení emisí 
skleníkových plynů; a 
b) byla pro tyto produkty stanovena 
metoda na základě odstavce 3.
Požadavky na dovoz povolenek se 
neuplatní na dovoz produktů vyrobených 
v zemích nebo správních subjektech, které 
jsou spojené se systémem Společenství na 
základě článku 25.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Komise vypočte průměrnou úroveň 
emisí skleníkových plynů vyplývající 
z výroby jednotlivých produktů nebo 
kategorií zboží ve Společenství, přičemž 
zohlední informace z nezávisle ověřených 
zpráv na základě článku 14 a veškeré 
emise, na které se vztahuje systém 
Společenství. Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 2 
zavede metodiku pro stanovování 
požadavků na dovoz povolenek, která se 
použije na produkty nebo kategorie 
produktů, u kterých existuje velké riziko 
úniku uhlíku nebo riziko pro mezinárodní 
hospodářskou soutěž, přičemž tyto 
požadavky budou srovnatelné 
s průměrnou úrovní emisí skleníkových 
plynů z výroby jednotlivých produktů ve 
Společenství, vynásobenou hmotností 
dovezeného zboží.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 

4. Pro usnadnění zavedení metodiky 
v souladu s odstavcem 3 může Komise ve 
svých nařízením přijatých v souladu 
s články 14 a 15 stanovit požadavky pro 
vykazování vyrobených produktů 
provozovateli a pro nezávislou kontrolu 
vykazování těchto informací.
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opravný koeficient.
5. Maximální množství povolenek, které je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení zařazená jen do systému 
Společenství až od roku 2013, nesmí 
v roce 2013 překročit celkové ověřené 
emise těchto zařízení v období 2005–2007. 
V každém následujícím roce se celkový 
počet povolenek přidělených těmto 
zařízením upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

5. Dovozcům produktů, na které se 
vztahuje odstavec 1, se uloží povinnost 
učinit písemné prohlášení ohledně tohoto 
dovozu. Písemné prohlášení potvrdí, že 
bylo do registru Společenství vráceno 
dostatečné množství povolenek v souladu 
s odstavcem 3, pokud jde o produkty, které 
jsou předmětem vpuštění, v souladu se 
zvláštními správními postupy, které 
stanoví nařízení Komise.

6. Pět procent z množství povolenek pro 
celé Společenství určeného v souladu 
s články 9 a 9a na období 2013-2020 se 
vyčlení pro nové účastníky jako 
maximální množství, které se může 
přidělit novým účastníkům v souladu 
s pravidly přijatými podle odstavce 1 
tohoto článku.

6. Požadavky na dovoz povolenek mohou 
být splněny povolenkami EU nebo 
povolenkami ze systému obchodování 
s emisemi třetích země, který je uznán 
jako srovnatelně přísný jako systém 
Společenství.

Počet přidělených povolenek se upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování, pokud jde o výrobu elektrické 
energie novými účastníky.
7. S výhradou článku 10b představuje 
počet bezplatně přidělených povolenek 
podle odstavců 3 až 6 tohoto článku [a čl. 
3c odst. 2] v roce 2013 80 % množství 
určeného 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.

7. Veškeré požadavky relevantní pro dovoz 
povolenek a prováděcí opatření přijme 
Komise v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3 
a budou provedena nejpozději do 1. ledna 
2012.

8. V roce 2013 a v každém následujícím 
roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat 
až 100 % množství určeného v souladu 
s odstavci 2 až 6.
9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každé tři roky určí Komise odvětví 
uvedená v odstavci 8. 

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté 
každý rok určí Komise při zohlednění 
důkazů předložených zúčastněnými 
stranami odvětví a produkty uvedené
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v odstavci 2.
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:

Pro určení uvedené v prvním pododstavci 
Komise vezme v potaz, do jaké míry je pro 
dotyčné odvětví nebo pododvětví možné 
přenést náklady požadovaných povolenek 
do cen produktů bez větší ztráty podílu na 
trhu méně uhlíkově výkonných zařízení 
vně Společenství, přičemž zohlední:

a) míru, jakou by aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů;

a) míru, jakou aukce vedly k výraznému 
zvýšení výrobních nákladů;

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

b) míru, v jaké mohou jednotlivá zařízení 
daného odvětví snižovat hodnoty emisí na 
základě nejúčinnějších technik;

c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;

c) tržní strukturu, příslušný geografický 
a produktový trh, citlivost odvětví vůči 
mezinárodní hospodářské soutěži;

d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích.

d) efekt politik uplatňovaných v oblasti 
změny klimatu a energetiky nebo politik, 
jejichž uplatnění se očekává vně EU 
v dotyčných odvětvích.

Pro účely vyhodnocení, zda nárůst nákladů 
vyplývající ze systému Společenství může 
být přenesen, mohou být použity odhady 
ztrát tržeb v důsledku zvýšených cen 
uhlíku nebo dopad na ziskovost dotyčných 
zařízení.

Pro účely vyhodnocení, zda nárůst nákladů 
vyplývající ze systému Společenství může 
být přenesen, mohou být použity odhady 
ztrát tržeb v důsledku zvýšených cen 
uhlíku nebo dopad na ziskovost dotyčných 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Cena uhlíku by měla být plně zahrnuta do produktů, aby vedla trh ke spotřebě více šetrné ke 
klimatu. Bezplatné přidělování povolenek narušuje fungování tržního mechanismu, zatímco 
plné využívání dražeb by ušetřilo velkou byrokracii a nejúčinněji odměnilo ty, co dosahují 
nejlepších výsledků.  Přesouvání zdrojů emisí a nespravedlivá hospodářská soutěž vůči 
evropské produkci ze strany zemí, které nepřijaly závazky v rámci souhrnné mezinárodní 
dohody o změně klimatu by měly být neutralizovány požadavky na dovoz povolenek.
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Pozměňovací návrh 365
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechodná pravidla harmonizace 
bezplatného přidělování platná v celém 
Společenství

Harmonizované bezplatné přidělování 
s cílem snížit riziko úniku uhlíku 
v případě, že nebude dosaženo 
mezinárodní dohody

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství, pokud do tohoto 
data nebude uzavřena mezinárodní 
dohoda. Bezplatné přidělení bude 
provedeno pouze u odvětví, která byla na 
základě kritérií stanovených v odstavci 9 
označena jako odvětví vystavená riziku 
úniku uhlíku.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
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zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, zabrání 
bezplatnému přidělování a bude usilovat 
o zavedení plného využívání dražeb do 
roku 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Počínaje rokem 2013 budou členské 
státy přidělovat veškeré povolenky 
bezplatně pro celé období. Komise do 30. 
června 2009 přijme prováděcí opatření 
harmonizovaného přidělování povolenek 
uvedených v odstavcích 2 a 3, která jsou 
platná v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
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odst. 3. odst. 3. Vymezení odvětví, na která se
směrnice uplatní, však představuje 
podstatný prvek, a mělo by proto být 
předmětem návrhu v souladu s článkem 
251 Smlouvy.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo 
pouze tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

Dražba povolenek je pro splnění cíle EU ohledně snížení emisí CO2 zbytečná; vedla by 
k výraznému zvýšení cen energie, poškodila konkurenceschopnost průmyslu a zbavila 
spotřebitele kupní síly. Bezplatné přidělování povolenek spojené s referenčními hodnotami 
pro celou EU s následnou úpravou (při zohlednění stávající produkce) je lepší volbou. 
Dražba povolenek pro emise CO2 pro výrobu elektřiny vytváří zbytečnou výraznou finanční 
zátěž pro spotřebitele. Bezplatné přidělování povolenek na základě referenčních hodnot 
a aktuální produkce vytváří účinnější systém obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 368
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Tato opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedený v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické 
účinnosti a ke snižování emisí, přičemž se 
zohlední nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se vytvoří harmonizovaná 
kritéria pro skleníkové plyny 
a energetickou účinnost uplatňovaná 
v každém odvětví u zařízení, jimž jsou 
přidělovány bezplatné povolenky. Tato 
odvětvová kritéria jsou založena na 
nejlepších technikách a technologiích
v oblasti skleníkových plynů a energetické 
účinnosti, jež jsou na trhu dostupné, 
včetně náhražek, alternativních výrobních 
procesů, využívání biomasy, kombinované 
výroby tepla a zachytávání, využívání
a uskladňování skleníkových plynů.

Pro každé odvětví se referenční hodnota 
vypočítá pokud možno z konečného 
produktu, nikoli pouze ze vstupů, s cílem 
maximalizovat úsporu emisí skleníkových 
plynů a energetickou účinnost 
prostřednictvím výrobního procesu 
v dotčeném odvětví.
Bezplatné povolenky nejsou zařízením 
přidělovány v míře vyšší, než stanoví 
referenční hodnota pro příslušné odvětví, 
tak aby z toho měli prospěch 
provozovatelé, kteří jsou z hlediska 
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energie a emisí neúčinnější.  Žádné z 
opatření uvedených v prvním pododstavci 
nesmí motivovat k zvyšování celkové 
úrovně emisí pro dotčené odvětví. Tato 
opatření mohou také zohlednit emise 
spojené s užíváním hořlavých odpadních 
plynů z vysokých pecí, jestliže vzniku 
těchto odpadních plynů nelze ve výrobním 
procesu oceli ve vysokých pecích zabránit; 
v tomto ohledu může být předpisy 
stanoveno, že vysokým pecím, které jsou 
původci těchto plynů, budou přiděleny 
bezplatné povolenky. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
čistého prodeje výroby elektrické energie
třetí straně.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
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doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatření uvedená v prvním pododstavci 
v možném rozsahu představují
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, aby 
se přidělování uskutečňovalo způsobem, 
který motivuje k účinným technikám 
a technologiím oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější 
techniky a technologie, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené jako vedlejší produkt 
průmyslových procesů z využívání tepla, 
vodní páry nebo plynu jakožto produktů 
průmyslových procesů.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je nepostihovat evropská průmyslová odvětví, která prostřednictvím průmyslových 
procesů přeměňují energii na elektřinu.
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Pozměňovací návrh 370
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské průmyslové podniky jsou 
vystaveny mezinárodní hospodářské 
soutěži. Při neexistenci mezinárodní 
dohody, která by stanovila rovné 
podmínky pro konkurenční odvětví, musí 
být bezplatné přidělování povolenek 
založené na výkonu pravidlem pro 
zařízení odvětví výroby spadající do 
působnosti této směrnice.

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, která stanoví bezplatné 
přidělování založené na výkonu a jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejím doplněním, se 
přijmou podle regulativního postupu 
s kontrolou uvedeného v čl. 23 odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v druhém
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí zabránění úniku uhlíku 
a přemisťování průmyslových podniků 
tak, že se přidělování uskuteční způsobem, 
který motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynů a energetické 
účinnosti a ke snižování emisí a který 
nemotivuje k zvyšování emisí na jednotku 
výroby. Tato opatření také zohlední emise 
spojené s energetickým využíváním 
hořlavých odpadních plynů 
z průmyslových procesů. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie, 
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s výjimkou elektřiny vyrobené pro 
průmyslové účely buď v souvislosti se 
spotřebou tepla (kombinovaná výroba 
tepla) v průmyslu, nebo vyrobené z reziduí 
průmyslového procesu; toto přidělování 
podléhá stejným zásadám, jako u těchto 
průmyslových činností, zejména 
s bezplatným přidělováním založeným na 
výkonu (benchmarks).

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody, a vypracuje 
legislativní návrh v souladu s článkem 
251 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Účinné využívání odpadních plynů a jiných reziduálních energií v průmyslových procesech 
podporuje energetickou účinnost a má pozitivní dopady na klima. Elektřina a teplo se vyrábí 
z těchto procesů v průmyslových zařízeních. Tato výroba tepla a elektřiny musí obdržet 
bezplatné povolenky. V tomto ohledu není relevantní, zda je elektřina nebo teplo 
spotřebováváno interně či externě.

Pozměňovací návrh 371
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 

1. Komise do nejpozději do 30. června 
2010 přijme prováděcí opatření, která jsou 
platná v celém Společenství. Při 
stanovování zásad pro určování 
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v celém Společenství. referenčních hodnot Komise konzultuje 
dotčená odvětví.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
prostřednictvím referenčních hodnot
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí. Aniž jsou dotčena 
odvětvová kritéria, měly by tyto předpisy 
vycházet z technik s největší účinností 
týkající se skleníkových plynů a energie, 
nejúčinnějších náhražek a všeobecně 
použitelných alternativních výrobních 
procesů, využívání biomasy, 
obnovitelných energií, jakož i potenciálu, 
včetně technického potenciálu ke 
snižování emisí. Měly by vytvářet pobídku 
ke snižování emisí.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nepřináší dodatečnou jasnost, neboť třetí pododstavec již 
obsahuje harmonizovaný systém referenčních hodnot. V zájmu bezpečnosti plánování by 
systémy referenčních hodnot měly být dohodnuty v polovině roku 2010. Změna zdůrazňuje 
používání a důležité charakteristiky referenčních hodnot.
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Pozměňovací návrh 372
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, 
aby se přidělování uskutečňovalo 
způsobem, který motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější 
techniky a technologie, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Tato harmonizovaná 
pravidla mohou také zohlednit emise 
spojené s užíváním hořlavých odpadních 
plynů, jestliže vzniku těchto odpadních 
plynů nelze v průmyslovém výrobním 
procesu zabránit; v tomto ohledu může být 
předpisy stanoveno, že dotčeným 
provozovatelům zařízení na spalování 
odpadních plynů nebo provozovatelům 
zařízení, které jsou původci těchto plynů, 
budou přiděleny bezplatné povolenky. 
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie určené pouze pro prodej do 
elektrické soustavy.
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Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

To posunuje na dřívější termín datum, do kterého musí Komise přijmout pravidla pro 
bezplatné přidělování povolenek. V souvislosti s tím čl. 11 odst. 1 stanoví, že členské státy 
musí Komisi předložit konečný seznam zařízení, jakož i bezplatné přidělení povolenek těmto 
zařízením do 30. června 2011. Vzhledem k tomu, že členské státy by měly s uvedenými 
zařízeními a s veřejností vést o této věci konzultace, byť třeba jen s cílem určit možná 
pochybení ve výpočtu, je navrhované tříměsíční období příliš krátké. Kromě toho by mělo být 
zabráněno bezplatnému přidělování čistým prodejcům elektřiny, aby se předešlo narušení 
trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Pokud jde o průmyslová odvětví, která 
jsou ohrožena přesouváním zdrojů emisí 
CO2, činí podíl povolenek přidělovaných 
bezplatně 100 %, pokud není mezinárodní 
dohoda považována za uspokojivou na 
základě kritérií stanovených v čl. 28 
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odst. 1.
Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
kombinované výroby tepla a výroby 
elektřiny pro vlastní potřebu.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. fr

Odůvodnění

Přechodná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek mohou být uspíšena o jeden rok, 
aniž by to působilo problémy.  Je potřeba potvrdit v textu směrnice, že průmyslovým odvětvím 
ohroženým přesouváním zdrojů emisí CO2 budou muset být bezplatně přiděleny povolenky, 
pokud nebylo dosaženo uspokojivé mezinárodní dohody. Toto ustanovení je nezbytné pro 
zabezpečení investičního plánování v EU.  Je rovněž nezbytné neznevýhodňovat 
kombinovanou výrobu tepla a výrobu elektřiny pro vlastní potřebu.
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Pozměňovací návrh 374
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu a za 
předpokladu, že emise pocházejí 
z průmyslového procesu, zabezpečí, aby se 
přidělování uskutečňovalo způsobem, který 
motivuje k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů v každém odvětví, 
a který nemotivuje k zvyšování emisí. 
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie, s výjimkou kombinované výroby 
tepla a výroby elektřiny pro vlastní 
potřebu.

Dokud nebude uzavřena mezinárodní 
dohoda, obdrží energeticky náročný 
průmysl působící v EU bezplatné 
povolenky v souladu se stropem EU, a to 
na základě referenčních hodnot 
(„benchmark“) založených na technicky 
proveditelných kritériích nejlepších 
dostupných technologií.
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Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. fr

Odůvodnění

Přechodná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek mohou být uspíšena o jeden rok, 
aniž by to působilo problémy.  Nejlepší prostředek podpory technologií pro snižování emisí 
skleníkových plynů a energetické účinnosti spočívá ve stanovení množství typických emisí 
a určení technicky dosažitelných cílů („benchmark“) v rámci odvětvového přístupu. Metoda 
referenčního srovnávání umožní přímo a na mezinárodní úrovni posuzovat „srovnatelné 
a závazné snížení emisí skleníkových plynů“ v rámci různých systémů obchodování 
s povolenkami.

Pozměňovací návrh 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise nejpozději do 30. června 2011 
přijme prováděcí opatření platná v celém 
Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. S cílem vymezit pravidla pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise 
konzultuje dotčená odvětví.

Opatřeními uvedenými v prvním Opatřeními uvedenými v prvním 
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pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí na základě 
referenčních hodnot, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Bez ohledu na zvláštní 
kritéria pro jednotlivá průmyslová odvětví 
se zohlední nejúčinnější techniky, 
náhražky, obecně uplatnitelné alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy 
a potenciálu snižování emisí, včetně 
technologického potenciálu. Tato opatření 
podpoří snižování typických emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. pl

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nijak nepřispívá k vyjasnění situace, neboť třetí pododstavec již 
odkazuje na harmonizovaný systém pro stanovování referenčních hodnot. V zájmu plánování 
by měly být systémy pro stanovování referenčních hodnot určeny do poloviny roku 2010. 
Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání referenčních hodnot a důležitost otázek, jako 
je harmonizace způsobu stanovování referenčních hodnot tím, že se umožní zohlednit 
charakteristické vlastnosti daného odvětví, společně s jasnou motivací ke zlepšování výsledků, 
a konzultovat dotčená odvětví.

Pozměňovací návrh 376
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise nejpozději do 30. června 2011 
přijme prováděcí opatření platná v celém 
Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. S cílem vymezit pravidla pro 
stanovení referenčních hodnot 
v jednotlivých odvětvích Komise 
konzultuje dotčená odvětví.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí na základě 
referenčních hodnot, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Bez ohledu na zvláštní 
kritéria pro jednotlivá průmyslová odvětví 
se zohlední nejúčinnější techniky, 
náhražky, obecně uplatnitelné alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy 
a potenciálu snižování emisí, včetně 
technologického potenciálu. Tato opatření 
podpoří snižování typických emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla 
a výroby elektřiny pro vlastní potřebu ze 
strany energeticky náročného průmyslu.
V případě bezplatného přidělení pro 
výrobu elektřiny pro vlastní potřebu, 
pokud jde zařízení v rámci odvětví či 
pododvětví, kde hrozí únik uhlíku, nesmí 
zařízení využívající elektřinu zároveň 
obdržet povolenky pro nepřímé emise 
v souladu s odstavci 8 a 9 a článkem 10b.

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 

Komise poté, co Společenství uzavře 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
která povede k závaznému snížení emisí 
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skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření s cílem zajistit, aby se 
bezplatné přidělování uskutečňovalo pouze 
tehdy, pokud je plně odůvodněné ve 
smyslu uvedené dohody.

skleníkových plynů porovnatelnému se 
snížením emisí Společenství, přezkoumá 
tato opatření v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3
s cílem zajistit, aby se bezplatné 
přidělování uskutečňovalo pouze tehdy, 
pokud je plně odůvodněné ve smyslu 
uvedené dohody.

Or. en

Odůvodnění

S výrobou elektřiny pro vlastní potřebu ze strany energeticky náročného průmyslu by mělo být 
zacházeno odlišně než s výrobci pro veřejnou spotřebu, neboť situace v oblasti hospodářské 
soutěže jejich koncové spotřeby je zcela odlišná od výroby pro veřejnou spotřebu (náklady 
nemohou být přenášeny).  Výroba elektřiny pro vlastní potřebu ze strany energeticky 
náročného průmyslu by měla být považována za nedílnou součást energeticky náročného 
průmyslu, aby byly dány rovné podmínky s mezinárodním obchodním modelem pro tyto 
podniky a s odvětvími/podniky, které by jinak měly prospěch z bezplatného přidělování 
povolenek na přímé a nepřímé emise, s jasnými ustanoveními pro zabránění dvojího přidělení 
pro veškeré nepřímé emise z výroby elektřiny pro vlastní potřebu.

Pozměňovací návrh 378
Linda McAvan, Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise nejpozději do 30. června 2010
přijme prováděcí opatření 
harmonizovaného přidělování povolenek, 
která jsou platná v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nevnáší větší jasnost, neboť pododstavec 3 již stanoví 
harmonizovaný systém referenčního srovnávání. Z důvodu jistoty plánování by systémy 
referenčního srovnávání měly být dohodnuty v polovině roku 2010. 

Pozměňovací návrh 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise nejpozději do 30. června 2010
přijme prováděcí opatření 
harmonizovaného přidělování povolenek, 
která jsou platná v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nevnáší větší jasnost, neboť odst. 1 pododstavec 3 již stanoví 
harmonizovaný systém referenčního srovnávání. Z důvodu jistoty plánování by systémy 
referenčního srovnávání měly být dohodnuty v polovině roku 2010. 
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Pozměňovací návrh 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise nejpozději do 30. června 2010
přijme prováděcí opatření 
harmonizovaného přidělování povolenek, 
která jsou platná v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavce 2 až 6 a 8 nevnáší větší jasnost, neboť odst. 1 pododstavec 3 již stanoví 
harmonizovaný systém referenčního srovnávání. Z důvodu jistoty plánování by systémy 
referenčního srovnávání měly být dohodnuty v polovině roku 2010. 

Pozměňovací návrh 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že je možné uspíšit přijetí pravidel pro přidělování, a zvýšit tak 
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předvídatelnost. Kromě toho návrh Komise dává členským státům pouze tři měsíce na to, aby 
zveřejnily konkrétné bezplatné přidělení každému zařízení (od 30. června 2011, pokud jsou 
pravidla pro přidělování přijata, do 30. září 2011), což je příliš krátké období. Tímto 
pozměňovacím návrhem se toto období přiměřeně prodlužuje.

Pozměňovací návrh 383
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 30. června 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít tento nástroj k dispozici co nejdříve, avšak je nezbytné stanovit spolehlivou 
lhůtu.

Pozměňovací návrh 384
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

1. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Tento nástroj musí být k dispozici co nejdříve, avšak je nezbytné stanovit spolehlivou lhůtu.

Pozměňovací návrh 385
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 30. června 2011 přijme 
prováděcí opatření harmonizovaného 
přidělování povolenek uvedených 
v odstavcích 2 až 6 a 8, která jsou platná 
v celém Společenství.

Komise do 30. června 2011 přijme 
doplňující prováděcí opatření 
harmonizovaného přidělování povolenek 
uvedených v odstavcích 2 až 6, která jsou 
platná v celém Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Zpoplatněné přidělování povolenek by mělo být nadále omezeno na výrobu elektřiny jiným 
způsobem než kombinovanou výrobou tepla, aby nebyl dodatečně zatěžován tento nejúčinnější 
způsob výroby elektřiny a nebyly narušeny mechanismy pro podporu kombinované výroby 
tepla v různých zemích.

Pozměňovací návrh 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3.

Opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou podle regulativního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 23 
odst. 3. Při vymezování zásad pro 
stanovení kritérií v jednotlivých odvětvích 
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Komise konzultuje dotčená odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání kritérií a jejich důležité vlastnosti. Harmonizovaná 
koncepce referenčního srovnávání s možností cílených odvětvových podmínek, přísných 
pobídek pro zlepšení výkonu nebo konzultace dotčeného průmyslu.

Pozměňovací návrh 387
Irena Belohorská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, 
aby se přidělování uskutečňovalo 
způsobem, který motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější 
techniky a technologie, potenciál, včetně 
technického potenciálu, ke snížení emisí, 
náhražky, alternativní výrobní procesy, 
využívání biomasy a zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů, a který 
nemotivuje k zvyšování emisí. Tato 
opatření také zohlední emise spojené 
s užíváním hořlavých odpadních plynů, 
jestliže vzniku těchto odpadních plynů 
nelze v jakémkoli integrovaném procesu 
výroby oceli z rudy zabránit, zejména 
výrobním postupem ve vysokých pecích, 
a stanoví, že výrobnímu procesu, který je 
původcem těchto plynů, budou přiděleny 
bezplatné povolenky.  Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie určené pouze 
pro prodej třetí straně.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh 19 zpravodaje, avšak místo toho, 
aby ponechal rozhodnutí o odpadních plynech na Komisi, zajišťuje přidělování bezplatných 
povolenek pro tyto plyny, aby poskytl správnou pobídku pro jejich udržitelné používání. Tento 
pozměňovací návrh dále doplňuje důležitý aspekt přístupu založeného na referenčních 
hodnotách, čímž zajišťuje zohlednění technického potenciálu pro snížení emisí.

Pozměňovací návrh 388
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, 
aby se přidělování uskutečňovalo 
způsobem, který motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí. Budou založena na nejúčinnějších 
technikách a technologiích a zohlední 
potenciál, včetně technického potenciálu, 
ke snižování emisí, náhražky, alternativní 
výrobní procesy a využívání biomasy 

Při vymezování zásad pro stanovení 
kritérií v jednotlivých odvětvích Komise 
konzultuje dotčená odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité definovat metodu stanovení kritérií. Vápenky, cementárny a ocelárny mají 
menší potenciál pro snižování emisí, stejně jako například odvětví rafinerií. To je nutné 
respektovat.



AM\734516CS.doc 35/97 PE409.642v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, 
aby se přidělování uskutečňovalo 
způsobem, který motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí. Budou založena na nejúčinnějších 
technikách a technologiích a zohlední 
potenciál, včetně technického potenciálu, 
ke snižování emisí, náhražky, alternativní 
výrobní procesy a využívání biomasy. Tato 
opatření nesmí motivovat k zvyšování 
emisí na jednotku produkce. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Při vymezování zásad pro stanovení 
referenčních hodnot v jednotlivých 
odvětvích Komise konzultuje dotčená 
odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh podporuje zavedení „harmonizovaných kritérií“ zpravodajem. Pro 
posílení tohoto přístupu se doplňují vyjasnění:

- Základem pro kritéria musí být nejúčinnější techniky („front runner“)

- „Technický potenciál“ je zásadním kritériem, jak stanoví příloha III bod 3 stávající 
směrnice (např. při zohlednění emise spojené s procesem)

- Zachycování a skladování oxidu uhličitého nemá souvislost s podobou kritérií
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- Mělo by být zabráněno zvýšení emisí na jednotku výroby a zároveň umožněn růst 

- Dotčená odvětví by měla být konzultována

Pozměňovací návrh 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatření uvedená v prvním pododstavci 
jsou založena na kritériích pro odvětví, 
pro která jsou vhodná, a to tak, aby
v možném rozsahu zabezpečila, aby se 
přidělování uskutečňovalo způsobem, který 
motivuje k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který motivuje ke 
zlepšení v oblasti typických emisí při 
respektování cíle globálního snížení podle 
článku 9. nemotivuje k zvyšování emisí. 
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie, s výjimkou kombinované výroby 
tepla a výroby elektřiny pro vlastní 
potřebu.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné neznevýhodňovat kombinovanou výrobu tepla a výrobu elektřiny pro vlastní 
potřebu, které umožňují lepší optimalizaci z hlediska životního prostředí. Jeví se jako 
nezbytné odkázat na pojem kritéria jakožto na zásadu pro přidělování, kterou je potřeba 
přijmout pro odvětví nebo pododvětví činností, kde se ukazuje jako možná, vzhledem ke 
srovnatelnosti jejich výrobních podmínek. Kromě toho je nezbytné, aby systém přidělování 
přednostně podporoval zlepšování typických emisí každého zařízení, a nikoli snižování výroby.



AM\734516CS.doc 37/97 PE409.642v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí používáním kritérií. 
Aniž jsou dotčena odvětvová kritéria, 
zohlední se nejúčinnější techniky, 
náhražky, obecně použitelné alternativní 
výrobní procesy, využívání biomasy a další 
technická řešení s potenciálem 
k snižování emisí.. Opatření motivují k 
snižování typických emisí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje využívání kritérií a jejich důležité vlastnosti. Harmonizovaná 
koncepce referenčního srovnávání s možností cílených odvětvových podmínek, přísných 
pobídek pro zlepšení výkonu nebo konzultace dotčeného průmyslu. Alternativní výrobní 
procesy lze jako referenční hodnoty použít pouze tehdy, pokud jsou obecně uplatnitelné. 
Odkaz na potenciál v příloze III stávající směrnice by měl být zachován, aby vyjasnil 
technologickou povahu referenčních hodnot. Zachycování a uchovávání uhlíku není spojeno 
s podobou referenční hodnoty. 

Pozměňovací návrh 392
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními pro přímé i nepřímé emise 
uvedenými v prvním pododstavci se 
v možném rozsahu zabezpečí, aby se 
přidělování uskutečňovalo způsobem, který 
motivuje k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, pokud vyrobená 
elektřina nebude využita v odvětvích, 
která jsou přímými nebo nepřímými 
producenty emisí, která jsou považována 
za ohrožená a která přijímají bezplatné 
povolenky pro emise skleníkových plynů 
až do určité úrovně výkonu.

Or. hu

Odůvodnění

Navrhované doplnění umožní výrobcům energie přijímat bezplatné emisní povolenky až do 
úrovně využívání energie v odvětvích a pododvětvích, která jsou považována za ohrožená 
a jsou přímými nebo nepřímými producenty emisí (úroveň výkonu založená na nejlepší 
dostupné technice).  To umožní zabránění úniku uhlíku, zachování konkurenceschopnosti 
energeticky náročných odvětví a udržení jejich místa v rámci Společenství.

Pozměňovací návrh 393
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
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zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
alespoň 12 demonstračních zařízení na 
zachycování a skladování uhlíku 
o minimální velikosti 200 MW, které 
zahrnují veškeré technologie zachycování 
a skladování uhlíku v kombinaci 
s různými zdroji energie, jakož 
i možnostmi skladování a dopravy, ve výši 
125 % očekávaného objemu výroby dva 
roky před zahájením výroby, avšak 
nejdříve v roce 2013.

Or. de

Odůvodnění

Navrhovanou změnou má být vytvořena silnější pobídka pro včasné rozhodnutí o zřízení 
demonstračních zařízení.

Pozměňovací návrh 394
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 



PE409.642v01-00 40/97 AM\734516CS.doc
Externí překlad

CS

a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení plného využívání dražeb povolenek na emise skleníkových plynů již v roce 2013 
povede k náhlému zvýšení cen energie. Zvýšení v zemích, kde je elektřina vyráběna zejména z 
uhlí, které je považováno za největší zdroj emisí, povede k největšímu nárůstu nákladů na 
elektrickou energii. Nezpochybnitelná neexistence jednotného trhu s elektrickou energií a 
existence izolovaných regionálních trhů s elektrickou energií s omezenými kapacitami 
energetické přepravní sítě znamená, že možné dopady zásadního nárůstu cen elektřiny 
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nemohou být vyrovnány v rámci EU.

Pozměňovací návrh 396
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. 

Or. pl

Odůvodnění

Pro hospodářství založená na využívání fosilních paliv povedou zavedená ustanovení, 
zejména při neexistenci bezplatného přidělování povolenek pro výrobce elektřiny a lineárním 
snižování počtu povolenek, k prudkému zvýšení cen elektřiny a obrovskému zvýšení nákladů 
pro hospodářství jako celek, což bude znamenat vyšší náklady pro občany.

Pozměňovací návrh 397
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí.

Or. de

Odůvodnění

Zpoplatněné přidělování povolenek by mělo být nadále omezeno na výrobu elektřiny jiným 
způsobem než kombinovanou výrobou tepla, aby nebyl dodatečně zatěžován tento nejúčinnější 
způsob výroby elektřiny a nebyly narušeny mechanismy pro podporu kombinované výroby 
tepla v různých zemích.

Pozměňovací návrh 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, jako jsou vysoce 
účinná zařízení na kombinovanou výrobu 
tepla, přičemž se zohlední nejúčinnější 
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biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.
.

techniky, náhražky, alternativní výrobní 
procesy, využívání biomasy a zachytávání 
a uskladňování skleníkových plynů, a který 
nemotivuje k zvyšování emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Or. es

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu mají značný potenciál pro snižování emisí skleníkových 
plynů: Vyrábějí zároveň teplo a elektřinu, čímž umožňují mnohem vyšší míru využití primární 
energie než jakýkoli konvenční systém výroby elektřiny. Má-li být tento potenciál využit, musí 
systém obchodování s emisemi zohlednit tuto vlastnost v metodě používané po přidělování 
emisních práv. Práva by proto měla být přidělována bezplatně pro veškerou vyrobenou 
elektrickou energii.

Pozměňovací návrh 399
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu stanoví 
harmonizovaná kritéria, jež zabezpečí, 
aby se přidělování uskutečňovalo 
způsobem, který motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynů 
a energetické účinnosti a ke snižování 
emisí, přičemž se zohlední nejúčinnější 
techniky a technologie, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Tato opatření mohou 
také zohlednit emise spojené s užíváním 
hořlavých odpadních plynů z vysokých 
pecí, jestliže vzniku těchto odpadních 
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plynů nelze ve výrobním procesu oceli ve 
vysokých pecích zabránit; v tomto ohledu 
může být předpisy stanoveno, že vysokým 
pecím, které jsou původci těchto plynů, 
budou přiděleny bezplatné povolenky.
Nebude prováděno žádné bezplatné 
přidělování v oblasti výroby elektrické 
energie určené pouze pro prodej třetí 
straně, s výjimkou výrobců elektřiny, 
pokud jde o výrobu elektřiny pro 
železniční podniky. Tyto povolenky se 
přidělí bezplatně, pouze dokud se ostatní 
druhy dopravy účastní obchodování 
s emisemi srovnatelně náročným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Silniční a vodní dopravy se v současnosti systém obchodování s emisemi nedotýká a tyto 
druhy dopravy do něj nebudou zahrnuty po roce 2012. Letecká doprava bude do systému 
obchodování s emisemi zahrnuta, avšak podíl povolenek poskytovaných bezplatně zůstane 
vysoký. Pokud by mělo být ukončeno bezplatné přidělování povolenek pro pokrytí potřeby 
železničních podniků, pokud jde o elektrickou energii, výrazně by vzrostly náklady na 
obchodování s emisemi pro evropské železnice. Podle odhadů Komise by náklady pro 
železnici vzrostly přibližně o 400 mil. eur za rok.

Pozměňovací návrh 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti
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a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené buď v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu, nebo 
vyrobené z reziduí průmyslového procesu, 
pokud se jedná vlastní potřebu 
provozovatelů zařízení; tyto povolenky se 
přidělí podle stejných zásad, jaké se 
použijí na tuto průmyslovou činnost, 
uvedenou příloze I.

Pokud je však odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
bezplatně provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Elektřina a teplo vyrobené v souvislosti s průmyslovými procesy a elektřina vyrobená 
z reziduí jsou řešeními dodávek energie pro tyto průmyslové procesy, která jsou šetrná 
k životnímu prostředí. Emise CO2 z využívání odpadních plynů jsou neoddělitelně spojeny se 
zařízeními, která tyto plyny vyrábějí, a musí proto být přiděleny těmto zařízením. To odpovídá 
bodu 92 KOM (2003)830. Zjednodušuje rovněž stanovování kritérií, jejichž uplatňování 
snižuje využívání uhlíku, a tím i produkci odpadního plynu. Dražba by nepřípustně zatížila 
tato zařízení a zrazovala by od účinného využívání odpadních plynů.

Pozměňovací návrh 401
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním Opatřeními uvedenými v prvním 
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pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů a nevyhnutelných 
emisí CO2 ze surovinových vstupů, a který 
nemotivuje k zvyšování emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba uznat technologický potenciál snižování emisí v procesu přidělování povolenek, 
neboť velkou část emisí v některých odvětvích, jako je CO2 z vápence, nelze snížit (emise 
z procesu).  Dopad nevyhnutelných emisí CO2 ze surovinových vstupů na změnu klimatu je 
stejný jako dopad emisí z energie. Pokud jde o otázku bezplatného přidělování povolenek 
(únik uhlíku), jsou tzv. emise z procesu zásadním nákladovým faktorem. Proto by měl být 
technologický potenciál snižování emisí uznán v souladu se stávajícím bodem 3 přílohy III 
směrnice 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 402
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
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biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů a nevyhnutelných 
emisí CO2 ze surovinových vstupů, a který 
nemotivuje k zvyšování emisí. Nebude 
prováděno žádné bezplatné přidělování 
v oblasti výroby elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba uznat technologický potenciál snižování emisí v procesu přidělování povolenek, 
neboť velkou část emisí v některých odvětvích, jako je CO2 z vápence, nelze snížit (emise 
z procesu).  Dopad nevyhnutelných emisí CO2 ze surovinových vstupů na změnu klimatu je 
stejný jako dopad emisí z energie. Pokud jde o otázku bezplatného přidělování povolenek 
(únik uhlíku), jsou tzv. emise z procesu zásadním nákladovým faktorem. Proto by měl být 
technologický potenciál snižování emisí uznán v souladu se stávajícím bodem 3 přílohy III 
směrnice 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 403
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie. Výjimkou je 
alespoň 12 demonstračních zařízení na 
zachycování a skladování uhlíku 
o minimální velikosti 200 MW, které 
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zahrnují veškeré technologie zachycování 
a skladování uhlíku v kombinaci 
s různými zdroji energie, jakož 
i možnostmi skladování a dopravy.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité otestovat všechny technologické přístupy, jež slouží k zachycování CO2, a veškeré 
různé způsoby ukládání. Proto je nezbytných nejméně 12 demonstračních zařízení.

Pozměňovací návrh 404
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Opatření uvedená 
v prvním pododstavci mohou umožnit 
přidělení povolenek zařízením vyrábějícím 
teplo s využitím výrobních standardů 
stanovených podle referenčních hodnot 
a umožnit těmto zařízením provést 
následné dohody v souladu s obecnými 
zásadami. Nebude prováděno žádné 
bezplatné přidělování v oblasti výroby 
elektrické energie.

Or. en
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Odůvodnění

V čl. 10a odst. 8 je uvedeno, že v některých odvětvích/pododvětvích může být narušena 
hospodářská soutěž a že by toto narušení mohlo vést k pokusům „opustit“ systém 
obchodování s emisemi EU přesunem výroby do zemí, na které se tento systém nevztahuje. 
Článek 10a odst. 8 stanoví, že tato odvětví obdrží 100 % bezplatných povolenek. Proto by 
bylo dobré určit postupy, které by umožnily rozdělovat povolenky metodou kritérií 
(„benchmarks“), založenou na aktuální výrobě. 

Pozměňovací návrh 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z reziduálních plynů 
z výrobních procesů. Pokud je reziduální 
plyn získaný z výrobního procesu 
používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu tohoto 
reziduálního plynu povolenky podle 
stejných pravidel, jaké se uplatní na 
dotčené zařízení. 

Or. pl
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Odůvodnění

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Pozměňovací návrh 406
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Tato opatření mohou 
také zohlednit emise spojené s užíváním 
hořlavých odpadních plynů z vysokých 
pecí a koksovacích pecí, jestliže vzniku 
těchto odpadních plynů nelze ve výrobním 
procesu oceli v koksovacích pecích a ve 
vysokých pecích zabránit; v tomto ohledu 
může být předpisy stanoveno, že vysokým 
pecím a koksovacím pecím, které jsou 
původci těchto plynů, budou přiděleny 
bezplatné povolenky. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.
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Or. en

Odůvodnění

Koksovací plyny jsou nevyhnutelným vedlejším produktem koksovacího procesu. Jedná se o 
procesní emise, pro které by měla být emisní práva přidělena bezplatně.

Pozměňovací návrh 407
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené buď v souvislosti se 
spotřebou tepla v průmyslu, nebo 
vyrobené z reziduí průmyslového procesu; 
tyto povolenky se přidělí podle stejných 
zásad, jaké se použijí na tuto průmyslovou 
činnost, uvedenou příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Jak z důvodů ochrany životního prostředí, tak z důvodů hospodářských průmysl investoval do 
dodávek kombinované výroby tepla a elektřiny z průmyslových reziduí na místě. Tato činnost 
byla dále povzbuzována jako řešení s ohledem na neliberalizované trhy s energií a je 
propagována směrnicí o kombinované výrobě tepla. Tento návrh předpokládá, že by se na 
veškerou elektřinu měly uplatňovat stejné zásady pro přidělování. Kombinované teplo a 
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elektřina vyrobené pro průmyslové účely slouží k uspokojení poptávky těchto průmyslových 
procesů nebo jako řešení v oblasti ochrany životního prostředí. Mělo by se s ní proto zacházet 
odlišně od běžné výroby elektřiny a tepla.

Pozměňovací návrh 408
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
výroby elektřiny v zařízeních na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
pro průmyslové výrobní procesy 
a elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů.

Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Výroba elektřiny v průmyslových zařízeních na kombinovanou výrobu tepla by měla obdržet 
bezplatné povolenky. Výroba elektřiny z kombinované výroby tepla přímo závisí na 
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energetických potřebách průmyslového zařízení. Průmyslová zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla jsou úzce spojena s průmyslovými zařízeními, kterým slouží, a v mnohých 
případech přijímají dodávky paliva z průmyslového zařízení. Podíl kombinované výroby tepla 
je nejvyšší v průmyslu papíru a celulózy, avšak kombinovaná výroba tepla existuje také 
v chemickém, hutním, rafinérském a potravinářském průmyslu.

Pozměňovací návrh 409
Linda McAvan, Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů.

Pokud je odpadní plyn z výrobního 
procesu používán jako palivo, přidělí se 
provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní na toto 
zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Nevyhnutelné plyny (plyn z koksovacích pecích, vysokých pecí, konvertorový plyn) se vyrábějí 
v procesu výroby železa a využívají se pro výrobu elektřiny. To přispívá ke zmírnění emisí 
CO2, neboť alternativa spočívá ve spalování odpadních plynů a produkci emisí CO2. Toto 
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energeticky účinné využívání odpadních plynů by mělo být podporováno.

Pozměňovací návrh 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené z odpadních plynů 
z průmyslových výrobních procesů, výroby 
elektřiny pro vlastní potřebu vysoce 
účinnými prostředky a výroby elektřiny 
pro vlastní potřebu prostřednictvím vysoce 
účinné kombinované výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES a 2007/74/ES; toto 
přidělování povolenek by se mělo řídit 
stejnými zásadami pro přidělování, jaké 
jsou uplatňovány na zařízení jako celek.

Or. en

Odůvodnění

Obecné pravidlo žádného bezplatného přidělování pro výrobce elektřiny je správné. Měly by 
však být uznávány konkrétní případy zařízení, která vyrábějí elektřinu pro vlastní potřebu 
prostřednictvím kombinované výroby tepla nebo prostřednictvím využívání odpadních plynů. 
Elektřina vyrobená v těchto případech by měla obdržet povolenky podle stejných zásad 
přidělování, jaké se uplatní na zařízení.
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Pozměňovací návrh 411
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky,
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
elektřiny vyrobené pro vlastní potřebu 
prostřednictvím vysoce účinné 
kombinované výroby tepla uvedené ve 
směrnici 2004/8/ES, nebo vyrobené 
z odpadních plynů z průmyslového 
procesu; tato přidělení povolenek podléhá 
stejným prováděcím opatřením uvedených 
v odstavcích 7 a 8 tohoto článku, jaké se 
použijí na hlavní průmyslový proces.

Or. en

Odůvodnění

V poslední letech průmysl investoval do vysoce účinné výroby elektřiny a tepla a do výroby 
z průmyslových reziduí na místě. Stávající návrh předpokládá, že by se na veškerou elektřinu 
měly uplatnit stejné zásady pro přidělování, neboť se domnívá, že existuje jeden trh s 
elektřinou. Toto chápání je chybné. Elektřina a teplo vyrobené v souvislosti s průmyslovými 
procesy jsou vyráběny pro uspokojení poptávky těchto procesů. Výroba průmyslové energie 
by měla být přidělena v souladu s pravidly, která se uplatní na toto odvětví – neboť jsou 
nezbytnou součástí tohoto odvětví.
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Pozměňovací návrh 412
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, rafinérií 
minerálních olejů nebo letectví.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví rafinérií minerálních olejů a letectví budou schopny přenést plnou cenu uhlíku bez 
rizika jeho úniku. Musí s nimi být proto zacházeno stejně jako s energetickým odvětvím.

Pozměňovací návrh 413
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
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zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie nebo rafinérií 
minerálních olejů.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví rafinérií minerálních olejů bude schopné přenést plnou cenu uhlíku bez rizika jeho 
úniku. Musí s ním být proto zacházeno stejně jako s energetickým odvětvím.

Pozměňovací návrh 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie nebo ropných 
rafinérií.
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Or. fr

Odůvodnění

Ropné rafinérie je nutno připojit, a zacházet tak s nimi stejným způsobem jako s výrobci 
elektřiny, neboť jsou schopné zahrnout cenu uhlíku bez rizika jeho úniku.

Pozměňovací návrh 415
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, včetně kombinované 
výroby tepla a elektřiny, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj kombinované výroby tepla a elektřiny je deklarovaným cílem EU. Stejně jako v 
případě jiných technologií, které jsou zde zmíněny, měla by 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.
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Pozměňovací návrh 416
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, včetně kombinované 
výroby tepla a elektřiny, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj kombinované výroby tepla a elektřiny je deklarovaným cílem EU. Stejně jako v 
případě jiných technologií, které jsou zde zmíněny, měla by 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 vytváření soulad s ostatními ustanoveními, která se v tomto návrhu 
zabývají kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 417
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
kombinovaných zařízení na výrobu tepla 
a elektřiny pro vlastní potřebu.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 418
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 

Opatřeními uvedenými v prvním 
pododstavci se v možném rozsahu 
zabezpečí, aby se přidělování 
uskutečňovalo způsobem, který motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynů a energetické účinnosti 
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a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie.

a ke snižování emisí, přičemž se zohlední 
nejúčinnější techniky, náhražky, 
alternativní výrobní procesy, využívání 
biomasy a zachytávání a uskladňování 
skleníkových plynů, a který nemotivuje 
k zvyšování emisí. Nebude prováděno 
žádné bezplatné přidělování v oblasti 
výroby elektrické energie, s výjimkou 
kombinovaných zařízení na výrobu tepla 
a elektřiny pro vlastní potřebu.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 419
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční srovnávání by mělo být hlavní 
zásadou bezplatného přidělování. 
Referenční hodnota je definována jako 
průměrné odvětvové emise skleníkových 
plynů na produkt v referenčních letech. 
Každému zařízení v odvětví se přidělí 
bezplatné povolenky v množství jeho 
výroby v referenčních letech 
vynásobeného referenční hodnotou. 
Referenčními roky jsou dva roky, které 
uplynou 24 měsíců před počátkem 
obchodovacího období.

Or. en
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Odůvodnění

Referenční srovnávání je systém pro přidělování bezplatných povolenek, který zabraňuje 
pobídkám ke zvyšování emisí. Referenční srovnávání by mělo být využíváno pro odměňování 
subjektů s nejlepšími výsledky („top runner“) v oblasti uhlíkové účinnosti. Referenčními roky 
pro období počínající rokem 2013 by pak byl rok 2009 a 2010.

Pozměňovací návrh 420
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro ta odvětví, 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, se přidělí maximální 
množství povolenek pro přenesení 
nákladů na CO2 do cen elektřiny. Toto 
přidělování bude založeno na každoročně 
stanovované průměrné spotřebě elektřiny 
těchto zařízení a očekávaném přenesení 
nákladů na CO2 při výrobě energie podle 
typického stanovení minimálních cen, 
a bude doplňovat bezplatné přidělení 
povolenek pro přímé emise. Nesmí rovněž 
měnit celkové množství povolenek podle 
článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Cenový signál CO2 pro elektřinu bude mít dopad zejména na výrobní procesy náročné na 
elektřinu. Pokud tyto procesy podléhají mezinárodní hospodářské soutěži vyvolané těmito 
nepřímými emisemi CO2, bude hrozit ztráta konkurenceschopnosti bez jakéhokoli přínosu pro 
životní prostředí. 



AM\734516CS.doc 63/97 PE409.642v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 421
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zařízením se dostane rovného 
zacházení, pokud jde o emisní povolenky, 
bez ohlednu na to, zda jsou 
externalizována, či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je nevytvářet na základě stávajícího návrhu pobídky, které vedou k narušení trhu a také 
zvyšují emise. Je nezbytné, aby znění směrnice odráželo „externí zajišťování 
činností“ mnohými odvětvími.

Pozměňovací návrh 422
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je nutné zabránit náhlé zásadní změně v systému dražeb, je nerovné zacházení 
s výrobci elektřiny a průmyslem, pokud jde o „měkký přechod“, neodůvodněné a neslučitelné 
se zásadami EU. Neprodlené zavedení plného využívání dražeb pro výrobu elektřiny ovlivňuje 
členské státy velmi odlišně, v závislosti na složení jejich elektrárenského parku. Dotčené 
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podniky potřebují mnohem víc času pro požadované přizpůsobení, a to jak v technickém, tak 
ve finančním ohledu. Modernizace elektráren na tuhá paliva je v dlouhodobém měřítku 
klíčovým příspěvkem pro evropskou energetickou skladbu.

Pozměňovací návrh 423
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. Zařízení se přidělí množství povolenek 
odpovídající aritmetickému produktu 
očekávaného průměrného objemu roční 
výroby, příslušná referenční hodnota 
zařízení, jakož i počet kalendářních let od 
doby uvedení do provozu v rámci 
přidělovacího období. Pokud by se objem 
výroby v jednom kalendářním roce lišil od 
očekávané průměrné roční výroby, vrátí 
provozovatel v případě snížení výroby do 
30. dubna následujícího roku příslušnému 
orgánu počet povolenek, který odpovídá 
násobku objemu výroby a referenční 
hodnoty přidělené zařízení. V případě 
zvýšení výroby příslušný orgán na žádost 
do 30. dubna následujícího roku přidělí 
dodatečné povolenky na základě téhož 
výpočtu. Referenční hodnoty se stanoví 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 23 odst. 3. Zohlední 
potenciál technického snížení emisí 
příslušných zařízení. Emise z procesu, 
kterým nelze technicky zabránit, se při 
stanovování referenční hodnoty nesnižují. 
Totéž se uplatní v případě odpadních 
plynů, kterým nelze zabránit. Pokud je 
odpadní plyn používán jako palivo, přidělí 
se provozovateli zařízení na výrobu 
odpadního plynu povolenky podle 
stejných zásad, jaké se uplatní podle této 
směrnice.
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Or. en

Odůvodnění

Přidělení povolenek by mělo být bezplatné podle kritéria stanoveného pro celou EU, 
s následnou úpravou v souladu s aktuální výrobou. Tato metoda pro přidělování zajišťuje
účinný nástroj pro změnu klimatu za efektivních nákladů pro celé hospodářství. Tento způsob 
přidělování je proveden v novém odstavci 2.

Pozměňovací návrh 424
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. Bezplatné přidělování se nesmí 
vztahovat na výrobce elektřiny nebo 
výrobce elektřiny pro vlastní potřebu, 
pokud jde o výrobu elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování v oblasti výroby elektrické energie. V souladu 
s definicí jsou výrobci elektřiny výrobci, kteří svou elektřinu prodávají na trhu. Proto je nutné 
doplnit odkaz na výrobu elektřiny pro vlastní potřebu. Kromě toho je potřeba rovné zacházení 
se všemi zařízeními, které vyrábějí teplo nebo chlazení.

Pozměňovací návrh 425
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
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přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

přidělování nesmí vztahovat na rafinérie, 
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Energetický průmysl by měl dostat příležitost postupně se přizpůsobit prodeji 100 % 
povolenek na emise skleníkových plynů v dražbách způsobem, jakým tak činí ostatní 
hospodářská odvětví. Energetický průmysl vyžaduje tuto dobu pro modernizaci a zavedení 
moderních nízkoemisních technologií. Kromě toho umožní postupné využívání dražeb zlepšit 
energetickou účinnost a přizpůsobit výrobu elektřiny vyšším požadavkům stanoveným 
směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění.

Pozměňovací návrh 426
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na rafinérie, 
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení plného využívání dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v roce 2013 povede 
k náhlému zvýšení cen energie. Zvýšení v zemích, kde je elektřina vyráběna zejména z uhlí, 
které je považováno za největší zdroj emisí, povede k největšímu nárůstu nákladů na 
elektrickou energii. Nezpochybnitelná neexistence jednotného trhu s elektrickou energií a 
existence izolovaných regionálních trhů s elektrickou energií s omezenými kapacitami 
energetické přepravní sítě znamená, že možné dopady zásadního nárůstu cen elektřiny 
nemohou být vyrovnány v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 427
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na rafinérie, 
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. pl

Odůvodnění

Pro hospodářství založená na využívání fosilních paliv povedou zavedená ustanovení, 
zejména při neexistenci bezplatného přidělování povolenek pro výrobce elektřiny a lineárním 
snižování počtu povolenek, k prudkému zvýšení cen elektřiny a obrovskému zvýšení nákladů 
pro hospodářství jako celek, což bude znamenat vyšší náklady pro občany.

Pozměňovací návrh 428
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na zařízení 
pro výrobu elektřiny s výjimkou zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
pro vlastní potřebu, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. de
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Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 429
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na zařízení 
pro výrobu elektřiny s výjimkou zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
pro vlastní potřebu, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny (s výjimkou energeticky 
náročného průmyslu vyrábějícího 
elektřinu pro vlastní potřebu), rafinérie, 
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že s výrobou elektřiny pro vlastní potřebu ze strany energeticky náročného 
průmyslu by nemělo být zacházeno jako s výrobci elektřiny pro účely systému; mělo by s nimi 
být zacházeno odlišně než s výrobci pro veřejnou spotřebu, neboť situace v oblasti 
hospodářské soutěže jejich koncové spotřeby je zcela odlišná od výroby pro veřejnou spotřebu.

Pozměňovací návrh 431
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na elektřinu 
vyráběnou mimo zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
rafinérie, zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. de

Odůvodnění

Zpoplatněné přidělování povolenek by mělo být nadále omezeno na výrobu elektřiny jiným 
způsobem než kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, aby nebyl dodatečně zatěžován tento 
nejúčinnější způsob výroby elektřiny a nebyly narušeny mechanismy pro podporu 
kombinované výroby tepla a elektřiny v různých zemích.
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Pozměňovací návrh 432
Antonio De Blasio

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny – s výjimkou kombinované 
výroby tepla a elektřiny pro průmyslové 
využití –, rafinérie, zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 433
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie minerálních olejů, 
letectví nebo zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie minerálních olejů, 
letectví nebo zařízení na zachytávání, 
přepravní potrubí nebo na úložiště emisí 
skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví rafinérií minerálních olejů a letectví budou schopny přenést plnou cenu uhlíku bez 
rizika jeho úniku. Musí s nimi být proto zacházeno stejně jako s energetickým odvětvím. 

Pozměňovací návrh 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, ropné rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. fr

Odůvodnění

Ropné rafinérie je nutno připojit, a zacházet tak s nimi stejným způsobem jako s výrobci 
elektřiny, neboť jsou schopné zahrnout cenu uhlíku bez rizika jeho úniku.
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Pozměňovací návrh 436
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie minerálních olejů nebo
zařízení na zachytávání, přepravní potrubí 
nebo na úložiště emisí skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví rafinérií minerálních olejů bude schopné přenést plnou cenu uhlíku bez rizika jeho 
úniku. Musí s nimi být proto zacházeno stejně jako s energetickým odvětvím.

Pozměňovací návrh 437
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů.

2. S výhradou odstavce 3 se bezplatné 
přidělování nesmí vztahovat na výrobce 
elektřiny, rafinérie, zařízení na 
zachytávání, přepravní potrubí nebo na 
úložiště emisí skleníkových plynů 
založených na fosilních palivech.

Or. en

Odůvodnění

Spoluspalování s biomasou nebo odpadem v uhelných elektrárnách je nákladově účinná 
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možnost, jak zvýšit podíl obnovitelné energie v Evropě. Je nezbytné zajistit, aby 
spoluspalování zůstalo atraktivní možností společně se zachycováním a skladováním uhlíku. 
V zájmu zajištění investic do zachycování a skladování uhlíku se proto navrhuje, aby bylo 
umožněno poskytování kreditů za emise skleníkových plynů uskladněné z paliva, které je 
neutrální z hlediska CO2 a které extrahuje emise skleníkových plynů z atmosféry.

Pozměňovací návrh 438
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud pro některé produkty nebo 
procesy nebyla stanovena žádná kritéria 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3, budou dotčenému zařízení 
přiděleny emisní povolenky v souladu 
s ročním průměrným přidělením 
povolenek pro druhé obchodovací období 
systému obchodování s emisemi, upravené 
lineárním faktorem podle článku 9. Bude 
zohledněno potenciální technické snížení.
V případě, že produkty nebo procesy 
nebyly zahrnuty do druhého 
obchodovacího období systému 
obchodování s emisemi, uplatní se tzv. 
ochrana předchozího stavu 
(grandfathering).

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba si uvědomit, že kritéria nemohou být v současné době stanovena pro veškeré 
produkty a procesy. To by mohl být případ vysoce diferencovaných produktů, které jsou 
odpovědné za malý podíl emisí v rámci systému obchodování s emisemi. Těmto zařízením je 
potřeba přidělit povolenky na CO2 na základě přístupu tzv. ochrany předchozího stavu 
(grandfathering).
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Pozměňovací návrh 439
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bezplatné povolenky se přidělí 
zařízením na kombinované zachycování 
a skladování emisí skleníkových plynů 
pocházejících z biomasy.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Teplo dodávané pro průmyslové účely, 
dálkové vytápění nebo jiné spotřebitele 
obdrží bez ohledu na to, zda je vyráběno 
ve spojení s elektřinou, bezplatné 
povolenky ve stejném poměru jako 
povolenky přidělené průmyslovým 
odvětvím.

Teplo dodávané po účely dálkového 
vytápění, které splňuje kritéria 
srovnatelná s kritérii stanovenými 
v souladu s bodem 51 pokynů o státní 
podpoře pro ochranu životního prostředí, 
obdrží 100 % bezplatných povolenek pro 
zajištění rovného zacházení s ohledem na 
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ostatní výrobce tepla, na které se 
nevztahuje systém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

S výrobou tepla nesmí být zacházeno „mimochodem“ v rámci týchž ustanovení, které se týkají 
výroby elektřiny. To vede k rozporům a narušením v oblasti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 441
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Vysoce účinným zařízením pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve 
smyslu směrnice 2004/8/ES budou 
povolenky přidělovány bezplatně a bez 
časového omezení, pokud jde o jejich 
výrobu tepla a elektřiny na základě 
referenční hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je základním pilířem ochrany klimatu. Zachovávání a 
rozšiřování vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny vyžaduje a podporuje 
směrnice 2004/8/ES. Bylo by kontraproduktivní zavádět další zatížení v důsledku dražby. V 
mnohých případech by příslušná podpora zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
ze strany členských států nepřinesla očekávané výsledky, výroba stávajících zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny by byla omezena a k budoucímu rozšiřování by 
nemuselo dojít. V případě, že se dražba stane hlavním mechanismem pro přidělování 
povolenek výrobcům elektřiny, podporuje udělení této výjimky pro kombinovanou výrobu 
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tepla a elektřiny ochranu klimatu.

Pozměňovací návrh 442
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Zařízením pro výrobu energie, které 
využívají kombinovanou výrobu tepla pro 
vlastní potřebu podle směrnice 2004/8/ES 
budou povolenky přiděleny bezplatně na 
základě harmonizovaných celoevropských 
kritérií.

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 443
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Zařízením pro výrobu energie, které 
využívají kombinovanou výrobu tepla pro 
vlastní potřebu podle směrnice 2004/8/ES 
budou povolenky přiděleny bezplatně na 
základě harmonizovaných celoevropských 
kritérií.

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je nejhospodárnější způsob současné výroby elektřiny 
a tepla z primární energie. Tuto skutečnost vědomě podporuje mnoho členských států. Aby 
toto zařízení nebylo dodatečně zatěžováno a aby byly vytvořeny pobídky pro nová zařízení, 
mělo by zůstat plné využívání dražeb omezeno na zařízení pro výrobu čisté elektřiny 
v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 

3. Pro výrobu tepla dodávaného průmyslu 
a jiným spotřebitelům se vydají bezplatné 
povolenky, pokud budou tito používat 
vysoce účinnou kombinovanou výrobu
tepla podle směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
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těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Teplo vyráběné účinně kombinovanou výrobou tepla a elektřiny má nezávisle na zdroji přínos 
pro životní prostředí a mělo by být proto podporováno.

Pozměňovací návrh 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Pro výrobu tepla dodávaného průmyslu 
a jiným spotřebitelům se vydají bezplatné 
povolenky, pokud budou tito používat 
vysoce účinnou kombinovanou výrobu
tepla podle směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Teplo vyráběné účinně kombinovanou výrobou tepla a elektřiny má nezávisle na zdroji přínos 
pro životní prostředí a mělo by být proto podporováno.
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Pozměňovací návrh 446
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES.

Or. pl

Odůvodnění

Pro hospodářství založená na využívání fosilních paliv povedou zavedená ustanovení, 
zejména při neexistenci bezplatného přidělování povolenek pro výrobce elektřiny a lineárním 
snižování počtu povolenek, k prudkému zvýšení cen elektřiny a obrovskému zvýšení nákladů 
pro hospodářství jako celek, což bude znamenat vyšší náklady pro občany.

Pozměňovací návrh 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 

3. Bezplatné povolenky se přidělí ve výši 
100 % výrobcům tepla a elektřiny, pokud 
budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
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odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

odůvodněných žádostí.

Or. es

Odůvodnění

Bezplatné přidělení ve výši 100 % emisí nezbytných pro provoz zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla je zásadní, mají-li tato zařízení být podpořena. Potřebují stabilní rámec pro svůj 
rozvoj, vzhledem k tomu, že jsou produktem průmyslových investic soukromého sektoru. 
Jakákoli hodnota nižší než 100 % by mohla vážně narušit jejich životaschopnost.

Pozměňovací návrh 448
Adam Gierek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
emisní povolenky pro výrobce tepla, pokud 
budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.

Or. pl

Odůvodnění

Ustanovení, jimiž se řídí výroba tepla podle systému obchodování s emisemi a podle jiných 
systémů, by měla být zachována na stejné úrovni. Teplo vyrobené v zařízeních na 
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kombinovanou výrobu tepla s kapacitou vyšší než 20 MW je v konkurenčním vztahu s teplem 
vyrobeným v zařízeních, jejichž kapacita je nižší než 20MW, pokud nespadají do systému 
obchodování s emisemi. V zájmu zabránění diskriminace by měly existovat rovné podmínky 
pro teplo vyrobené ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a pro teplo 
vyrobené ze zdrojů, které dostávají bezplatné povolenky nebo vůči nimž se uplatňují jiná 
opatření, jež nejsou uplatňována v systému obchodování s emisemi. Je proto klíčové přidělit 
bezplatné povolenky pro teplo vyrobené ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou 
výrobu tepla, a to po celou dobu platnosti systému obchodování s povolenkami, tj. do roku 
2020.

Pozměňovací návrh 449
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla a chlazení, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla s cílem 
v případě potřeby zajistit rovné zacházení 
se všemi výrobci tepla, pod podmínkou, že 
toto teplo nebo chlazení je využíváno 
v odvětvích, která čelí riziku úniku uhlíku.

Přidělování povolenek výrobcům tepla 
nebo chlazení by mělo být stejné jako 
přidělování povolenek v odvětvích, která 
teplo nebo chlazení využívají.

Or. en

Odůvodnění

Nebude prováděno žádné bezplatné přidělování v oblasti výroby elektrické energie. V souladu 
s definicí jsou výrobci elektřiny výrobci, kteří svou elektřinu prodávají na trhu. Proto je nutné 
doplnit odkaz na výrobu elektřiny pro vlastní potřebu. Kromě toho je potřeba rovné zacházení 
se všemi zařízeními, které vyrábějí teplo nebo chlazení.
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Pozměňovací návrh 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí o teplo, a pro teplo 
dodávané do účinného dálkového 
vytápění, které splňuje podmínky pokynů 
o státní podpoře pro ochranu životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Účinné dálkové vytápění, využívající teplo z kombinované výroby tepla, může ušetřit energii. 
Musíme proto zajistit jeho konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 451
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
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odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
Bezplatné povolenky dostane také výroba 
energie v zařízeních pro kombinovanou 
výrobu vyrábějících teplo a elektřinu pro 
systémy dálkového vytápění a výroba 
elektřiny pro vlastní potřebu tohoto 
zařízení. V každém následujícím roce po 
roce 2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Znění musí být jasné, pokud jde o stanovení situací, ve kterých existuje nárok na bezplatné 
povolenky. Kromě toho musí být zařízení pro kombinovanou výrobu, která dodávají energii 
pro systémy dálkového vytápění, podporována orgány, neboť podporují udržitelné využívání 
zdrojů a boj proti změně klimatu a veřejnou službu finančně dostupnou pro většinu 
obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 452
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Pokud výrobci tepla nebo chlazení 
dostanou bezplatné povolenky podle 
odstavce 1 pro výrobu tepla nebo chlazení 
za použití vysoce účinné kombinované
výroby tepla podle směrnice 2004/8/ES 
v případě hospodářsky odůvodněných 
žádostí, budou bezplatné povolenky 
přiděleny výrobcům elektřiny pro vlastní 
potřebu a výrobcům elektřiny určené 
pouze pro dodávky pro konkrétní 
průmyslové zařízení, s cílem zajistit rovné
zacházení. V každém následujícím roce po 
roce 2013 se celkové přidělení povolenek 
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přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Rovné zacházení se všemi zařízeními na kombinovanou výrobu tepla využívanou pro dodávky 
konkrétnímu subjektu je nezbytné pro zabránění rozporů s právem EU. Zvýhodnění výrobců 
pro vlastní potřebu odporuje koncepci otevřeného, transparentního a konkurenčního trhu 
s elektřinou, jak je prosazován směrnicí 2003/54/ES.

Pozměňovací návrh 453
Avril Doyle

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Pokud výrobci tepla nebo chlazení 
dostanou bezplatné povolenky podle 
odstavce 1 pro výrobu tepla nebo chlazení 
za použití vysoce účinné kombinované
výroby tepla podle směrnice 2004/8/ES 
v případě hospodářsky odůvodněných 
žádostí, budou bezplatné povolenky 
přiděleny výrobcům elektřiny s cílem 
zajistit rovné zacházení. V každém 
následujícím roce po roce 2013 se celkové 
přidělení povolenek přidělených těmto 
zařízením a týkajících se tohoto druhu 
tepla upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí 
s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 
výrobci tepla. V každém následujícím roce 
po roce 2013 se celkové přidělení 
povolenek přidělených těmto zařízením 
a týkajících se tohoto druhu tepla upraví 
o lineární faktor uvedený v článku 9.

3. Zařízení na kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny by mohla dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES. Zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
obdrží bezplatné povolenky přinejmenším 
v množství odpovídajícím celkovým 
úsporám uhlíku v důsledku investic do 
těchto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo různým systémům v různých členských státech, pokud jde o přidělování 
povolenek pro výrobu tepla, měla by nová směrnice EU stanovit společná harmonizovaná 
pravidla pro bezplatné přidělování povolenek zařízením na výrobu tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 

3. Výrobci elektřiny dostanou bezplatné 
povolenky pro výrobce tepla, pokud budou 
tito používat kombinovanou výrobu tepla 
podle směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
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rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. fr

Odůvodnění

Průmyslová zařízení na kombinovanou výrobu tepla musí být považována spadající do 
průmyslového odvětví / výroby páry, jak tomu bylo ostatně v případě prvních dvou národních 
programů pro posuzování kvality. Je potřeba se rovněž ujistit, že je pokryta veškerá 
kombinovaná výroba, a nikoli pouze vysoce účinná.

Pozměňovací návrh 456
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by měli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaná změna podporuje rovné zacházení s ostatními výrobci tepla.
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Pozměňovací návrh 457
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla v případě 
hospodářsky odůvodněných žádostí s cílem 
zajistit rovné zacházení se všemi výrobci 
tepla. V každém následujícím roce po roce 
2013 se celkové přidělení povolenek 
přidělených těmto zařízením a týkajících se 
tohoto druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

Výroba tepla je definována jako vysoce 
účinná kombinovaná výroba, pokud 
splňuje kritéria uvedená v příloze III 
směrnice 2004/8/ES a dodržuje 
harmonizované referenční hodnoty 
účinnosti stanovené v rozhodnutí Komise 
2007/74/ES.

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjasnění definice vysoce účinné kombinované výroby zajistí, aby velká zařízení na 
kombinovanou výrobu využívající vysoký podíl biomasy (která je vhodná pro snižování emisí 
skleníkových plynů) nebyla systémem obchodování s emisemi EU postihována.

Pozměňovací návrh 458
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli, stejně jako 
výrobci dálkového tepla, dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat kombinovanou 
výrobu tepla podle směrnice 2004/8/ES 
v případě hospodářsky odůvodněných 
žádostí s cílem zajistit rovné zacházení se 
všemi výrobci tepla. V každém 
následujícím roce po roce 2013 se celkové 
přidělení povolenek přidělených těmto 
zařízením a týkajících se tohoto druhu 
tepla upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Existuje návrh na postupné posilování systému dražeb v energetickém odvětví, jak je 
navrhováno pro jiná odvětví, který začíná na 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 
a konče plným využíváním dražeb v roce 2020. Hlavní důvodem pro to je, že energetických trh 
EU není plně sloučen. Stávající izolované trhy zabrání přenášení kapacity nezbytné 
k neutralizaci dopadu zavedení 100% využívání dražeb v odvětví výroby elektřiny. Kromě 
toho umožní postupné využívání dražeb zlepšit energetickou účinnost a přizpůsobit výrobu 
elektřiny vyšším požadavkům stanoveným směrnicí o integrované prevenci a omezování 
znečištění. 

Pozměňovací návrh 459
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 

3. Výrobci elektřiny by mohli, stejně jako 
výrobci dálkového tepla, dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat kombinovanou 
výrobu tepla podle směrnice 2004/8/ES 
v případě hospodářsky odůvodněných 
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rovné zacházení se všemi výrobci tepla. V 
každém následujícím roce po roce 2013 se 
celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

žádostí s cílem zajistit rovné zacházení se 
všemi výrobci tepla. V každém 
následujícím roce po roce 2013 se celkové 
přidělení povolenek přidělených těmto 
zařízením a týkajících se tohoto druhu 
tepla upraví o lineární faktor uvedený 
v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Ve většině nových členských států je velký podíl poptávky po teplu pokrýván z dálkového 
vytápění (v Polsku například je to více než 50 %). Jakákoli povinnost uložená tomuto odvětví 
směřující ke koupi povolenek by mohla způsobit zvýšení cen tepla. Existuje riziko, že by 
domácnosti nahradily dražší teplo dodávané ze sítě individuálním spalováním uhlí, které 
podléhá méně přísné kontrole emisí. Aby se tomu zabránilo, existuje návrh na postupné 
posilování systému dražeb v energetickém odvětví, jak je navrhováno pro jiná odvětví,

Pozměňovací návrh 460
Norbert Glante

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9. Stejně tak se alespoň 
12 demonstračním zařízením na 
zachycování a skladování uhlíku, které 
budou vybrány Komisí a které budou 
splňovat kritéria uvedená v odstavci 1, 
přidělí bezplatné povolenky.
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Or. de

Odůvodnění

Je důležité otestovat všechny technologické přístupy, jež slouží k zachycování CO2, a veškeré 
různé způsoby ukládání. Proto je nezbytných nejméně 12 demonstračních zařízení.

Pozměňovací návrh 461
Christian Ehler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9.

3. Výrobci elektřiny by mohli dostávat 
bezplatné povolenky pro výrobce tepla, 
pokud budou tito používat vysoce účinnou 
kombinovanou výroby tepla podle 
směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky 
odůvodněných žádostí s cílem zajistit 
rovné zacházení se všemi výrobci tepla.
V každém následujícím roce po roce 2013 
se celkové přidělení povolenek přidělených 
těmto zařízením a týkajících se tohoto 
druhu tepla upraví o lineární faktor 
uvedený v článku 9. Stejně tak se alespoň 
12 demonstračním zařízením na 
zachycování a skladování uhlíku, které 
budou vybrány Komisí a které budou 
splňovat kritéria uvedená v odstavci 1, 
přidělí bezplatné povolenky ve výši 125 % 
očekávaného objemu výroby.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je vytvořit pobídky pro zřizování demonstračním zařízením na zachycování 
a skladování uhlíku.
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Pozměňovací návrh 462
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud členský stát nedosáhne svého 
ročního cílového snížení podle 
[rozhodnutí o společném úsilí], jak je 
uvedeno v článku 3 a příloze tohoto 
rozhodnutí, bude množství povolenek 
odpovídající nedosaženému snížení emisí 
pro daný rok odepřeno CITL a nebude 
vydáno dotčenému členskému státu. 
Povolenky odepřené CITL může Komise 
vydražit.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí systém sankcí pro soulad členských států s rozhodnutím 
o společném úsilí.

Pozměňovací návrh 463
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud členský stát nedosáhne svého 
ročního cílového snížení podle 
[rozhodnutí o společném úsilí], jak je 
uvedeno v článku 3 a příloze tohoto 
rozhodnutí, bude množství povolenek 
odpovídající nedosaženému snížení emisí 
pro daný rok odepřeno CITL a nebude 
vydáno dotčenému členskému státu. 
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Povolenky odepřené CITL mohou být 
rozděleny ostatním členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný, pouze pokud nebudou zavedeny žádné pokuty v rámci 
rozhodnutí o společném úsilí. Zavádí systém sankcí pro soulad členských států s rozhodnutím 
o společném úsilí.

Pozměňovací návrh 464
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud členský stát odmítne uhradit 
pokutu v rámci mechanismu zajištění 
souladu [rozhodnutí o společném úsilí], 
jak je uvedeno v článku 3 tohoto 
rozhodnutí, bude množství povolenek
odpovídající nedosaženému snížení emisí 
pro daný rok odepřeno CITL a nebude 
vydáno dotčenému členskému státu, 
dokud tento stát stanovenou pokutu 
neuhradí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje dodržování systému sankcí pro dodržování rozhodnutí 
o společném úsilí členskými státy.

Pozměňovací návrh 465
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud členský stát odmítne uhradit 
pokutu v rámci mechanismu zajištění 
souladu [rozhodnutí o společném úsilí], 
jak je uvedeno v článku 3 tohoto 
rozhodnutí, bude množství povolenek 
odpovídající nedosaženému snížení emisí 
pro daný rok odepřeno CITL a nebude 
vydáno dotčenému členskému státu, 
dokud tento stát stanovenou pokutu 
neuhradí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je použitelný, pouze pokud existuje systém sankcí pro dodržování 
rozhodnutí o společném úsilí členskými státy. Zajišťuje dodržování tohoto systému členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není jasné, jestli se zařízeními, na která je odkazováno, rozumí každé zařízení jednotlivě, 
nebo určitý druh seskupení zařízení. Není rovněž jasné, na které zařízení se uplatní opravný 
koeficient a za jakým účelem. Aby se vhodně vyřešilo riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, 
musí být množství povolenek vypočtené na základě uplatnění kritérií zcela přiděleno. 
Kombinace čl. 10a odst. 1 a 7 toto stanoví, a čl. 10a odst. 4 a 5 proto nejsou zásadní.

Pozměňovací návrh 467
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Celkový počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, činí, 
v procentuálním podílu ročního celkového 
množství pro celé Společenství, podíl 
odpovídajících ověřených emisí v období 
2005–2007, jež tato zařízení vypustila.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje systém výpočtu množství bezplatných povolenek přidělovaných každému 
zařízení, vycházející zdola: stanovení kritéria, sledování jeho počítání, jakmile je přeneseno 
na zařízení, a jeho úprava, pokud překračuje celkový strop. V zájmu urychlení procesu a 
zajištění větší předvídatelnosti pro každé odvětví je vhodnější přístup shora. Komise by měla 
nejprve rozdělit celkový strop mezi odvětví založená na ověřených emisích a následně stanovit 
odvětvová kritéria pro určení počtu povolenek, který obdrží každé zařízení v odvětví.
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Pozměňovací návrh 468
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
jednotný opravný koeficient napříč 
odvětvími.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by měl umožnit některým odvětvím zvýšit jejich emise a přesunout zátěž jejich 
úsilí o snížení na jiná odvětví. Jednotný opravný koeficient napříč odvětvími zajistí, aby se na 
opatřeních pro snížení emisí účastnila všechna odvětví.

Pozměňovací návrh 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
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ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient pro soulad 
s množstvími stanovenými podle odstavců 
1 až 3 a bez změny celkového množství 
povolenek podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly odůvodněny finanční prostředky vynaložené na vytvoření kritérií a vzhledem k jejich 
ambiciózní povaze je nezbytné přidělovat povolenky v souladu s množstvím vypočítaným při 
uplatnění těchto kritérií. Překročení limitů odvětví se, jak uvádějí tyto odstavce, se pokryje 
draženým množstvím povolenek a přebytky se převedou do draženého množství povolenek. V 
prvním případě se snížení počtu povolenek pro dražbu dosáhne snížením poptávky, a lze tak 
očekávat, že nedojde ke zvýšení cen povolenek. Vyjasnění, aby byly limity systému 
obchodování s emisemi dodrženy.

Pozměňovací návrh 470
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Aniž je dotčen odstavec 8, nepřesáhne 
maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
v procentuálním podílu ročního celkového 
množství pro celé Společenství, podíl 
odpovídajících emisí v období 2005–2007, 
jež tato zařízení vypustila. V případě 
potřeby bude použit opravný koeficient.

Or. en
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Odůvodnění

Riziko úniku uhlíku vzniká, pokud výrobci uvnitř a vně EU nepodléhají stejným předpisům 
o CO2. Při neexistenci vhodné mezinárodní dohody by měla energeticky náročná odvětví, 
která jsou vystavena riziku úniku uhlíku, obdržet nezbytné množství bezplatných povolenek 
s cílem zabránit veškerým přesunům emisí do zemí, které neukládají srovnatelné emisní 
povinnosti na svou vlastní produkci.

Pozměňovací návrh 471
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
nepřesáhne, v procentuálním podílu 
ročního celkového množství pro celé 
Společenství, podíl odpovídajících emisí 
v období 2005–2007, jež tato zařízení 
vypustila. V případě potřeby bude použit 
opravný koeficient.

4. Aniž je dotčen odstavec 8, nepřesáhne 
maximální počet povolenek, jenž je 
základem pro výpočet povolenek pro 
zařízení, která budou v roce 2013 
v provozu a která dostala bezplatné 
povolenky v období 2008 – 2012, 
v procentuálním podílu ročního celkového 
množství pro celé Společenství, podíl 
odpovídajících emisí v období 2005–2007, 
jež tato zařízení vypustila. V případě 
potřeby bude použit opravný koeficient.

Or. en

Odůvodnění

Viz náš pozměňovací návrh 2 k čl. 10a odst. 8.
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