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Pozměňovací návrh 293
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Článek 10 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 10

Obchodování s povolenkami formou 
dražby

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.
2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:
a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;
b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.
Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.
V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního 
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pododstavce úměrně upraví, aby 
přerozdělení představovalo 10 %.
3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:
a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;
b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.
c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;
e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;
f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.
4. Členské státy zahrnou informaci 
o využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.
5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě 
a jiných aspektech obchodování formou 
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dražby, aby byla zajištěna otevřenost, 
transparentnost a nediskriminační 
charakter tohoto obchodování. Budou 
pořádány dražby s cílem, zajistit, aby 
provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému 
Společenství, mají plný přístup a že další 
účastníci nebrání aukci. 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.“

Or. en

Odůvodnění

Aukce v rámci systému obchodování s emisemi vytváří velké náklady pro všechny spotřebitele, 
aniž by přitom měly vyšší pozitivní účinek na snižování emisí CO2. Výsledkem není nic jiného 
než nová daň z CO2, kterou budou muset platit spotřebitelé. Má-li se evropským spotřebitelům 
ušetřit až 55 miliard EUR ročně a udržet ceny elektrické energie o 20–30 EUR/MWh nižší, 
a to aniž by byla zpochybněna účinnost systému obchodování s emisemi, nemohou být dražby 
základem systému. Bezplatné přidělování povolenek na základě srovnávacích kritérií 
a skutečné produkce se může stát nástrojem, který bude současně nákladově efektivní i účinný 
z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 294
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, bude orgán společenství od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:
a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
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formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;
b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.
Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.
V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního 
pododstavce úměrně upraví, aby 
přerozdělení představovalo 10 %.
3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. 100 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby použije 
Evropská unie takto:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost, obnovitelnou 
energii a bezuhlíkovou energii, na 
přizpůsobení dopadům změny klimatu a na 
výzkum a vývoj týkající se snižování emisí 
a přizpůsobení, včetně účasti na 
iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
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do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

ca) na rozvoj nosičů čisté energie; 
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

e) na pomoc některým členským státům 
v zájmu solidarity a růstu ve Společenství 
až do výše 10 % celkových příjmů 
členských států z dražeb, na napomáhání 
rozvojovým zemím přizpůsobit se 
důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace; 
a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace; 
a

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství do výše [x %, 
bude stanoveno později] celkových příjmů 
z dražeb.

4. Členské státy zahrnou informaci
o využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.

4. Komise poskytne informace o využití 
příjmů pro každý z uvedených účelů.

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky 
spadající do systému Společenství, mají 
plný přístup a že další účastníci nebrání 
aukci. 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.“

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 23 odst. 3 nařízení 
o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Systém dražeb je 
organizován tak, aby byla zajištěna 
neustálá likvidita a transparentnost trhu.

V zájmu dosažení svých cílů vychází 
nařízení uvedené v předchozím 
pododstavci z těchto zásad:
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– existuje jediný systém, který je přístupný
na dálku, má jednoduché použití 
(v jednom kole), je výkonný a přístupný za 
přiměřený poplatek a jeho řádné 
fungování zajišťuje jediný správce na 
úrovni Společenství;
– přístup k dražbám je zajištěn za 
minimální poplatek všem účastníkům, 
kteří prokáží svou platební schopnost 
a mají otevřený účet u registru povolenek;
– v rámci tohoto nařízení je sestaven 
harmonogram dražeb s uvedením 
množství obchodovaných povolenek, který 
odpovídá lhůtám pro vracení povolenek 
a je v souladu s případnými omezeními 
likvidity podniků a který neumožňuje, aby 
byla pro celé období pořádána pouze 
jediná dražba.
Toto nařízení stanoví, že dohled nad 
trhem zajišťuje stávající nebo k tomuto 
účelu zřízený orgán, který má obdobné 
úkoly jako orgán pro dohled nad 
komoditními trhy.

Or. fr

Odůvodnění

Dražby musejí být pořádány v rámci celého Společenství, nikoli samostatně v jednotlivých 
členských státech. Je nutné, aby EU mohla více investovat do energetických technologií
a technologií pro snížení emisí CO2, které jsou nezbytné pro to, aby mohlo být dosaženo 
plánovaného cíle snížení emisí do roku 2050. Využití příjmů na úrovni Společenství umožní 
lépe zorganizovat evropský výzkum zejména ve srovnání se Spojenými státy a Japonskem.

Pozměňovací návrh 295
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 

1. Se všemi povolenkami budou členské 
státy od roku 2013 obchodovat formou 
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10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

dražby.

Or. en

Odůvodnění

V ceně výrobků by měla být zahrnuta cena uhlíku, a to v plné výši. Tak bude trh směřovat ke 
spotřebě, která bude šetrnější ke klimatu. Bezplatné přidělování narušuje fungování tržních
mechanismů; pokud by však aukce probíhaly v plném rozsahu, ušetřilo by se mnoho 
byrokracie a byly by co nejlépe odměněny podniky s nejlepšími výsledky. Přesouvání zdrojů 
emisí CO2 a nekalou soutěž, která hrozí evropským podnikům ze zemí, jež se nepřipojily 
k souhrnné mezinárodní dohodě o změně klimatu, je třeba neutralizovat stanovením 
povinnosti dovážet povolenky ze zahraničí.

Pozměňovací návrh 296
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Se všemi povolenkami, které nejsou 
přiděleny bezplatně v souladu s článkem 
10a, budou členské státy od roku 2013 
obchodovat formou dražby.

1. Se všemi povolenkami budou členské 
státy od roku 2013 obchodovat formou 
dražby.

Or. en

Odůvodnění

Plné obchodování s povolenkami by se mělo okamžitě stát obecným pravidlem. Tento krok je 
nezbytný, mají-li mít společnosti účinné pobídky k omezení škod na životním prostředí, jež 
vznikají v důsledku jejich výroby. Sedmileté přechodné období umožní společnostem vyhýbat 
se řešení problému environmentálních nákladů spojených s jejich činností příliš dlouho.
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Pozměňovací návrh 297
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, se rovná podílu ověřených emisí, 
které měl daný členský stát v rámci 
systému Společenství k dispozici v roce 
2005.

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;
b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.
Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

Pro tyto účely se podíl členských států, 
které se neúčastnily systému Společenství 
v roce 2005, vypočítá na základě jejich 
ověřených emisí systému Společenství 
podle systému Společenství v roce 2007.

V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního 
pododstavce úměrně upraví, aby 
přerozdělení představovalo 10 %.

Or. en
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Odůvodnění

Odst. 2: Nástroje politiky v oblasti klimatu, jakým je i systém obchodování s emisemi, by měly 
vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky. Otázkami soudržnosti se zabývají jiné 
nástroje.

Pozměňovací návrh 298
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;

a) Čtyřicet pět procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;

b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.

b) Pět procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.

ba) Padesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, vyhrazeného pro Komisi, 
která tyto povolenky vydraží, aby získala 
prostředky na financování činnosti za 
účelem snižování emisí skleníkových 
plynů, boje proti deforestaci 
a znehodnocování půdy a úsilí o adaptaci 
na změnu klimatu v signatářských státech 
UNFCCC, které nejsou součástí přílohy 
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uvedené dohody.
Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního pododstavce 
úměrně upraví, aby přerozdělení 
představovalo 10 %.

V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního pododstavce 
úměrně upraví, aby přerozdělení 
představovalo 5 %.

Or. en

Odůvodnění

Nejméně 50 % příjmů z aukcí by mělo být vyčleněno na financování opatření souvisejících se 
změnou klimatu v rozvojových zemích. Aby se předešlo obtížím spojeným s každoročním 
schvalováním rozpočtu v členských státech, měla by to být Komise, kdo obchoduje 
s odpovídajícím podílem povolenek a používá je k uvedenému účelu.

Pozměňovací návrh 299
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

2. Celkové množství povolenek, s nimiž 
obchoduje každý členský stát formou 
dražby, má toto složení:

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005; 

a) Sedmdesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005; 

b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 

(b) Třicet procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 



AM\734732CS.doc 13/64 PE409.650v01-00

CS

formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.

formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu 
ve Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena 
a) na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.

Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního pododstavce 
úměrně upraví, aby přerozdělení 
představovalo 10 %.

V případě potřeby se procentuální podíly 
uvedené v písmenu b) prvního pododstavce 
úměrně upraví, aby přerozdělení 
představovalo 30 %.

Or. pl

Odůvodnění

Navrhovaný desetiprocentní podíl příjmů z dražeb povolenek, který by měl být použit na 
podporu solidarity a růstu ve Společenství, neodpovídá potřebám růstu států, které se snaží 
dohnat mnohaleté zpoždění v hospodářském rozvoji, ani zemí, v nichž rychlý přechod na 
alternativní zdroje energie není možný ze sociálních, ekologických i ekonomických důvodů.

Pozměňovací návrh 300
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce
2005;

a) Osmdesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
průměrných ověřených emisí příslušného 
členského státu podle systému 
Společenství v období 2005–2007;
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Or. en

Odůvodnění

Trendy emisí v členských státech musí odpovídat skutečnosti a neměly by obsahovat odchylky 
v důsledku povětrnostních podmínek (např. teplé zimy). Proto je třeba vycházet z tříletého 
období (průměr let 2005–2007), v němž se roční odchylky v množství emisí vyrovnají.

Pozměňovací návrh 301
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce
2005;

a) Osmdesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
průměrných ověřených emisí příslušného 
členského státu podle systému 
Společenství v období 2005–2007;

Or. en

Odůvodnění

Trendy emisí v členských státech musí odpovídat skutečnosti a neměly by obsahovat odchylky 
v důsledku povětrnostních podmínek (např. teplé zimy). Proto je třeba vycházet z tříletého 
období (průměr let 2005–2007), v němž se roční odchylky v množství emisí vyrovnají.

Pozměňovací návrh 302
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce 
2005;

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v letech 
2005 až 2007;

Or. fi

Odůvodnění

Rozdělení emisních povolenek by nemělo vycházet z údajů za jediný rok, nýbrž by mělo být 
vypočteno na základě průměrných hodnot za nejméně dva roky. Objem emisí v jednotlivých 
letech se může lišit i z přirozených příčin, a proto by referenčním bodem mělo být spíše delší 
období než pouhý jeden rok. Komise ve svém návrhu mimoto uvádí, že při srovnávání bude 
ochotna zohlednit i údaje o emisích za rok 2006, jakmile budou k dispozici.

Je třeba si uvědomit, že pokud se jako základ pro výpočet použije víceleté období, celkový 
objem emisních povolenek Společenství se nezmění. 

Pozměňovací návrh 303
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
ověřených emisí příslušného členského 
státu podle systému Společenství v roce
2005;

a) Devadesát procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy podílem, který je totožný s podílem 
průměrných ověřených emisí příslušného 
členského státu podle systému 
Společenství v období 2005–2007;

Or. en
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Odůvodnění

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.

Pozměňovací návrh 304
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi určité 
členské státy na účely solidarity a růstu ve 
Společenství, čímž se zvýší množství 
povolenek, s nimiž tyto členské státy 
obchodují formou aukce podle písmena a) 
na základě procentuálních podílů 
uvedených v příloze IIa.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zavádět v rámci klimatické politiky mechanismus solidarity mezi členskými státy nemá smysl. 
Solidarita je v Evropské unii dostatečně zajištěna současnými finančními nástroji, jako jsou 
strukturální fondy nebo příspěvek členských států do rozpočtu Společenství. Předkladatel 
pozměňovacího návrh mimoto podporuje zpravodajku v její snaze dosáhnout toho, aby 
podstatná část prostředků získaných v dražbách musela být investována v třetích zemích, 
zejména v rozvojových státech. To je další důvod, proč je toto ustanovení zbytečné.
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Pozměňovací návrh 305
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. ba) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy na základě výsledků dosažených mezi 
výchozím rokem Kjótského protokolu 
a rokem 2005, aby se zohlednilo úsilí 
vynaložené před zavedením systému 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Zvolený přístup by měl řádně odrážet výsledky, kterých členské státy dosáhly v rámci 
Kjótského protokolu, jak je uvedeno i v závěrech z jarních zasedání Evropské rady v letech 
2007 a 2008. Tento přístup je jasně definován v návrhu na zavedení dodatečných deseti 
procent z celkového množství povolenek, s nimiž budou členské státy vzájemně obchodovat 
formou dražby a které budou rozděleny na základě výsledků dosažených mezi výchozím rokem 
či roky Kjótského protokolu a rokem 2005.

Pozměňovací návrh 306
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 – písm. ba) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Deset procent celkového množství 
povolenek, s nimiž se má obchodovat 
formou dražby, rozděleného mezi členské 
státy na základě výsledků dosažených mezi 
výchozím rokem Kjótského protokolu 
a rokem 2005, aby se zohlednilo úsilí 
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vynaložené před zavedením systému 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Zvolený přístup by měl řádně odrážet výsledky, kterých členské státy dosáhly v rámci 
Kjótského protokolu, jak je uvedeno i v závěrech z jarních zasedání Evropské rady v letech 
2007 a 2008. Tento přístup je jasně definován v návrhu na zavedení dodatečných deseti 
procent z celkového množství povolenek, s nimiž budou členské státy vzájemně obchodovat 
formou dražby a které budou rozděleny na základě výsledků dosažených mezi výchozím rokem 
či roky Kjótského protokolu a rokem 2005.

Pozměňovací návrh 307
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005, vypočítá na 
základě jejich ověřených emisí systému 
Společenství podle systému Společenství 
v roce 2007.

Pro účely písmena a) se podíl členských 
států, které se neúčastnily systému 
Společenství v roce 2005 nebo 2006, 
vypočítá na základě jejich ověřených emisí 
systému Společenství podle systému 
Společenství v roce 2007.

Or. en

Odůvodnění

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 
application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.
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Pozměňovací návrh 308
Johannes Lebech

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud členský stát nesplní svůj roční 
cíl pro snížení emisí podle [rozhodnutí 
o sdílení úsilí] uvedený v článku 3 a 
v příloze uvedeného rozhodnutí, odečtou 
se povolenky v množství rovnajícím se 
množství, o něž v daném roce nesplnil svůj 
cíl, od povolenek, které jsou tomuto 
členskému státu vydány podle článků 9a 
a 10 této směrnice. Odečtené povolenky se 
rozdělí mezi členské státy, které splňují 
podmínky [rozhodnutí o sdílení úsilí], 
a tyto státy s nimi obchodují formou 
dražeb, aby byl zachován limit emisí 
v rámci systému Společenství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příjmy z dražeb povolenek rozdělí 
Komise mezi členské státy v poměru, 
v jakém byly povolenky vystaveny, 
s přihlédnutím ke stupnici v příloze IIa.

Or. nl
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Odůvodnění

Každý z členských států obdrží poměrný díl příjmů z dražeb pořádaných na úrovni 
Společenství. Rozhodnutí, že dražby budou pořádat jednotlivé členské státy, by bylo dobrou 
cestou k tomu, aby každý členský stát obdržel spravedlivý díl z příjmů. 

Pozměňovací návrh 310
Johannes Blokland

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 80 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
k omezení případných negativních 
hospodářských dopadů systému 
Společenství. Členské státy mohou použít 
tyto příjmy k odškodnění spotřebitelů, 
kteří platí vyšší ceny, a podniků, kterým 
vznikají vyšší náklady. Rovněž je možné 
řešit sociální aspekty, jako je případné 
zvýšení cen elektřiny pro domácnosti 
s nižšími a středními příjmy.
Dvacet procent příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto, v uvedeném pořadí:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 

a) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích, a na 
podporu zalesňování a obnovy lesů;
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technologie; 
b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu a na pomoc rozvojovým zemím 
přizpůsobit se změně klimatu;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na dočasnou podporu zachytávání 
a geologického uskladnění skleníkových 
plynů; a

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;
f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly příjmy účelově vázány, mělo by úsilí o splnění klimatických cílů negativní 
dopad na životní úroveň. Členské státy by totiž měly jen omezené možnosti, jak spotřebitelům 
kompenzovat zvýšení reálných cen uhlíku prostřednictvím slev na daních z příjmu fyzických či 
právnických osob. Proto by mělo být účelově vázáno pouze 20 % příjmů z dražeb. 
Nejdůležitější je tedy investovat do zastavení deforestace a do adaptace na změnu klimatu. 
Deforestace je významným zdrojem emisí CO2 a způsobuje obrovské ztráty biologické 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 311
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 včetně 
všech příjmů z obchodování s povolenkami 
podle písmena b) uvedeného odstavce se 
použijí takto:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) jedna čtvrtina se použije k financování 
opatření, která mají zvýšit finanční 
prostředky určené k zastavení úbytku 
lesních porostů a ke zvýšení zalesňování 
a obnovy lesa v zemích, které ratifikují 
mezinárodní dohodu o změně klimatu, 
s ohledem na:

– práva a potřeby původního obyvatelstva;

– zachování biologické rozmanitosti; a

– udržitelné využívání lesních zdrojů;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) polovina se použije na snižování emisí 
v Evropské unii a ostatních zemích, které 
ratifikují budoucí mezinárodní smlouvu, 
například prostřednictvím výzkumu 
a vývoje, uváděním výrobků s vysokou 
energetickou účinností na trh, snižováním 
daní a poplatků u ekologických 
technologií, jako jsou ekologické způsoby 
dopravy, kupříkladu autobusová 
a železniční doprava, a převodem 
technologií do zemí, které ratifikují 
budoucí mezinárodní smlouvu, například 
prostřednictvím Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii; 

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) čtvrtina se použije na usnadnění 
adaptace na negativní dopady změny 
klimatu v zemích, které ratifikují budoucí 
mezinárodní dohodu o změně klimatu.



AM\734732CS.doc 23/64 PE409.650v01-00

CS

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Autor tohoto pozměňovacího návrhu souhlasí s obecným přístupem, který zvolila zpravodajka, 
avšak usiluje o jeho zdokonalení. Cílem Parlamentu by mělo být, aby veškeré finanční 
prostředky byly použity k dosažení cílů dané směrnice. Bylo by vhodné vynaložit co nejvíce 
prostředků na snižování emisí nejen ve třetích zemích, ale také v Evropské unii; současně by 
měl být podporován výzkum a technický rozvoj. Na dopravu s nízkými emisemi, jakou jsou 
například železnice, může mít směrnice ve své současné podobě negativní vliv. Proto by měla 
být část peněz použita na snižování nákladů.

Pozměňovací návrh 312
Anders Wijkman

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije
takto:

3. Alespoň 50 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 členské státy převedou do 
fondu zřízeného na úrovni Společenství 
nebo na mezinárodní úrovni a tyto 
prostředky se použijí takto:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 

a) jedna čtvrtina se použije na budování 
kapacit v rozvojových zemích, které 
ratifikují budoucí mezinárodní dohodu, 
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energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

aby vznikl základ pro věrohodné tržní 
projekty a činnosti boje proti odlesňování 
a podpory zalesňování a obnovy lesů 
v těchto zemích, a to s ohledem na: 

– práva a potřeby původního obyvatelstva,
– zachování biologické rozmanitosti, a
– udržitelné využívání lesních zdrojů;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) jedna čtvrtina se použije na snížení 
emisí v rozvojových zemích, které 
ratifikují budoucí mezinárodní dohodu, 
a na převod technologií do těchto zemí, 
např. formou podpory a financování 
vývoje a uplatnění technologií 
zachycování a skladování uhlíku 
a prostřednictvím Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii; 

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) polovina se použije na usnadnění 
adaptace na negativní dopady změny 
klimatu v rozvojových zemích, které 
ratifikují budoucí mezinárodní dohodu 
o změně klimatu, včetně podpory formou 
příspěvků Globální alianci pro změnu 
klimatu.

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;
e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;
f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Čtyřicet pět procent příjmů 
z obchodování s povolenkami formou 
dražby podle odstavce 2 včetně všech 
příjmů z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se 
odpovídajícím způsobem zapíše do 
rozpočtů členských států a použije se 
takto:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na zachycování a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu; 

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu; 

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace; 
a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace; 
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g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství na vnitrostátní 
úrovni;
h) na zmínění sociálních dopadů růstu 
cen energie;
i) na opatření, která řeší příčiny změny 
klimatu, nebo opatření na přizpůsobení se 
změně klimatu; 
j) na vytváření pracovních míst a na 
vzdělávání a rekvalifikaci s ohledem na 
potřeby odvětví s vysokou energetickou 
náročností. 
Čtyřicet pět procent příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2, včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle odst. 2 
písm. b), se poměrným způsobem vrátí 
podnikům, jejich kvóty byly předmětem 
dražeb, přičemž tyto prostředky by měly 
být investovány do retechnologizace, která 
má za cíl zvýšit energetickou účinnost, 
vytvářet pracovní příležitosti a zajistit 
vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců 
s ohledem na požadavky na ně kladené 
v souvislosti s novými technologiemi 
s vysokou energetickou účinností, jež 
budou použity.
Deset procent příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2, včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle odst. 2 
písm. b), by mělo být převedeno do 
zvláštního fondu Společenství za účelem 
krytí administrativních nákladů spojených 
ze správou systému Společenství. 

Or. ro

Odůvodnění

Změna klimatu je skutečností. Opatření na boj proti však nejsou v rozpočtu Společenství 
prioritou. Dražby přinesou značné příjmy. Na úrovni Společenství i jednotlivých členských 
států musí být stanovena pravidla pro používání těchto příjmů v souladu s cíli, pro něž byl 
systém zřízen.
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Pozměňovací návrh 314
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %, včetně investic do koncentrované 
sluneční energie v EU nebo ve třetích 
zemích;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;
d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na opatření k předcházení odlesňování 
nebo projekty na zastavení degradace 
půdy nebo lesů, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů f) na řešení sociálních aspektů 
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v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a

v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zachycování a skladování uhlíku je zahrnuto do pozměňovacího návrhu k čl. 10 odst. 3a, 
který ukládá členským státům povinnost vracet zúčastněným podnikům nejméně 50 % příjmů 
z dražeb, pokud je tyto podniky vynaloží na nízkouhlíkové technologie včetně technologií 
zachycování a skladování uhlíku. Správní náklady lze zaplatit ze zbývajících příjmů systému 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 315
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 se použije jedním či několika 
z těchto způsobů:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na financování projektů
výzkumu a vývoje a demonstrací týkajících
se snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
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technologie; 
b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na technologie čistého uhlí včetně
zachytávání a geologického uskladnění 
skleníkových plynů;

ca) na modernizaci zařízení na spalování 
uhlí nebo na nahrazení těchto zařízení 
účinnějšími jednotkami, které vytvářejí 
méně emisí CO2;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

e) na napomáhání rozvojovým zemím
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Změna energetické skladby EU vyžaduje čas a měla by spočívat na zásadě efektivity 
z hlediska nákladů. Má-li být zajištěn dostatek energie i v budoucnu, bude nutné nadále 
využívat uhlí. Proto je nezbytná dodatečná podpora pro zavádění nových technologií v odvětví 
energetiky založeném na uhlí.

Pozměňovací návrh 316
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 se použije jedním či několika 
z těchto způsobů:

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na financování projektů
výzkumu a vývoje a demonstrací týkajících
se snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

c) na technologie čistého uhlí včetně
zachytávání a geologického uskladnění 
skleníkových plynů;

ca) na modernizaci zařízení na spalování 
uhlí nebo na nahrazení těchto zařízení 
účinnějšími jednotkami, které vytvářejí 
méně emisí CO2;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

e) na napomáhání rozvojovým zemím 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu;

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a
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g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

g) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Změna energetické skladby EU vyžaduje čas a měla by spočívat na zásadě efektivity 
z hlediska nákladů. Uhlí by mělo být využíváno i v budoucnu, aby byla zajištěn dostatek 
energie. Proto je nezbytná dodatečná podpora pro zavádění nových technologií v odvětví 
energetiky založeném na uhlí.

Pozměňovací návrh 317
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 včetně 
všech příjmů z obchodování s povolenkami 
podle písmena b) uvedeného odstavce se 
použijí prostřednictvím fondu na úrovni 
Společenství, který k tomuto účelu zřídí 
Komise nebo příslušný orgán jmenovaný 
Komisí, a to takto:

Or. en

Odůvodnění

Systém EU ETS nepředstavuje obecnou daň. Je zcela nezbytné, aby bylo 100 % výnosů 
z dražeb použito na financování opatření na snížení emisí, zmírnění negativních dopadů 
systému Společenství a podporu rozvojového světa. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém EU 
a že řešení problémů spojených se změnou klimatu je kolektivním cílem celé Unie, je logické, 
aby výnosy byly spravovány v rámci fondu na úrovni Společenství. Toto uspořádání bude 
účinnější a vytvoří značné společné zdroje.
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Pozměňovací návrh 318
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Příjmy z obchodování s povolenkami 
formou dražby podle odstavce 2 se použijí 
takto:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k závažnosti a naléhavosti problému by měly být veškeré výnosy z dražeb povolenek 
vyčleněny na financování opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, rozvoj obnovitelné 
energie, boj proti odlesňování, pomoc rozvojovým zemím adaptovat se na změnu klimatu 
a pomoc domácnostem s nižšími příjmy s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 319
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Veškeré příjmy z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použijí 
takto:

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Všechny příjmy z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z aukcí poskytnou členským státům prostředky, které budou moci investovat do 
klimatických iniciativ v EU, převodu technologií a zmírnění dopadů v zemích, které nejsou 
uvedeny v příloze I, a na pomoc rozvojovým zemím, aby se dokázaly přizpůsobit negativním 
vlivům změny klimatu. 

Pozměňovací návrh 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Veškeré příjmy z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. en
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Odůvodnění

Na boj proti změně klimatu by měly být použity všechny příjmy z dražeb. 

Pozměňovací návrh 322
Péter Olajos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Veškeré příjmy z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z aukcí poskytnou členským státům prostředky, které budou moci investovat do 
klimatických iniciativ v EU, převodu technologií a zmírnění dopadů v zemích, které nejsou 
uvedeny v příloze I, a na pomoc rozvojovým zemím, aby se dokázaly přizpůsobit negativním 
vlivům změny klimatu. 

Pozměňovací návrh 323
Dan Jørgensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 

3. Veškeré příjmy z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
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písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z aukcí poskytnou členským státům prostředky, které budou moci investovat do 
klimatických iniciativ v EU, převodu technologií a zmírnění dopadů v zemích, které nejsou 
uvedeny v příloze I, a na pomoc rozvojovým zemím, aby se dokázaly přizpůsobit negativním 
vlivům změny klimatu. 

Pozměňovací návrh 324
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 50 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
alespoň k jednomu z těchto účelů:

Or. fr

Odůvodnění

Dražby emisních povolenek by měly vést k transferu finančních prostředků z odvětví, které 
znečišťují životní prostředí, do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a do skladování uhlíku či 
bránění úniku uskladněného uhlíku. Základní podmínkou pro další využívání tropických 
pralesů by mělo být to, aby certifikační postup byl v souladu se šesti helsinskými kritérii 
udržitelného rozvoje, zejména se šestým kritériem týkajícím se socioekonomických funkcí.
Lesnické a dřevařské odvětví v Evropské unii kompenzuje 10 až 20 % emisí skleníkových 
plynů.
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Pozměňovací návrh 325
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

3. Alespoň 50% příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije 
takto:

Or. nl

Odůvodnění

Dražby emisních povolenek by neměly vytvářet zvláštní zisky pro stát, ale spíše mají být 
efektivním tržním mechanismem pro přidělování těchto povolenek. Výnosy by proto měly 
směřovat zpět do dotyčných podniků, které tak získají nezbytné finanční prostředky pro 
investice do inovativních technologií úspory energie.

Pozměňovací návrh 326
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alespoň 20 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce se použije
takto:

3. Alespoň 50 % příjmů z obchodování 
s povolenkami formou dražby podle 
odstavce 2 včetně všech příjmů 
z obchodování s povolenkami podle 
písmena b) uvedeného odstavce může být 
použito mimo jiné takto:

Or. en
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Odůvodnění

Výčet opatření a činností v rámci boje proti změně klimatu by měl být maximálně flexibilní. 
Příjmy by měly být účelově vázány, aby bylo zajištěno, že peníze budou použity na splnění 
navržených cílů v souladu s prioritami a možnostmi jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 327
Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

a) na snížení emisí skleníkových plynů,
zejména pomocí vnitrostátních opatření 
na podporu energetické účinnosti, včetně 
příspěvku do Globálního fondu pro
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu, zvláštně s ohledem na místní 
zdravotnickou a sociální infrastrukturu,
a na financování výzkumu a vývoje
v oblasti snižování emisí a adaptace na 
změnu klimatu, včetně účasti na 
iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

Or. fr

Odůvodnění

Conscient de l'urgence du changement climatique et des conséquences importantes sur la 
santé des citoyens, le secteur des soins médicaux veut y apporté des réponses concrètes au 
plus vite, parce que le changement climatique. Pour répondre à ces défis importants et 
réduire son propre emprunte environnementale, le secteur de la santé aura besoin de 
nouvelles ressources et de soutien supplémentaire. De plus, il est important d'équiper les 
autorités locales d'infrastructures répondant aux risques engendrés par le changement 
climatique et capables de répondre à la demande sociale et aux problèmes d'équité sociale 
des citoyens.
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Pozměňovací návrh 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie; 

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na financování výzkumu a vývoje
v oblasti snižování emisí a adaptace na 
změnu klimatu v průmyslových odvětvích, 
které spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, včetně účasti na iniciativách 
v rámci Evropského strategického plánu 
pro energetické technologie a evropských 
technologických platforem;

Or. en

Odůvodnění

Jedním ze základních východisek systému Společenství je to, že zařízení, která spadají do jeho 
působnosti, mohou významným způsobem přispět k dosažení cílů EU v oblasti snižování emisí. 
Příjmy, které tato zařízení vytvářejí, by proto měly použity právě k tomuto účelu. 
Technologické platformy EU jsou úspěšným nástrojem a měly by být posilovány.

Pozměňovací návrh 329
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
včetně příspěvku do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 

a) na příspěvek do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, na přizpůsobení dopadům změny 
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energii, na přizpůsobení dopadům změny 
klimatu a na výzkum a vývoj týkající se 
snižování emisí a přizpůsobení, včetně 
účasti na iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

klimatu a na financování výzkumu a vývoje
v oblasti snižování emisí a adaptace na 
změnu klimatu, včetně účasti na
iniciativách v rámci Evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;

Or. pl

Odůvodnění

Důležité jsou i ostatní cíle podle odstavce 3, nejen snižování emisí skleníkových plynů, a to 
včetně celkového omezení emisí plynů a prachových částic. Není důvod pro to, aby se 
radikální snížení emisí skleníkových plynů stavělo na první místo mezi opodstatněnými 
environmentálními cíli, neboť se týká jiné kategorie snižování emisí a jiného typu cílů.

Pozměňovací návrh 330
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

b) na vývoj v oblasti obnovitelných energií, 
zejména na budování „inteligentní sítě“, 
s cílem splnit závazek Společenství do 
roku 2020 využívat 20 % obnovitelných 
energií a splnit závazek Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti energetické účinnosti a čistých 
technologií v odvětvích, která spadají do 
oblasti působnosti této směrnice;

Or. fr

Odůvodnění

Příjmy z dražeb je třeba využívat k tomu, aby daná odvětví vytvářela v budoucnu méně emisí 
CO2. Prostředky by proto měly být znovu investovány v těchto odvětvích. Příjmy z dražeb by 
rovněž měly usnadnit provádění vyvážené evropské politiky v oblasti energetiky, zejména 
prostřednictvím opatření na zvyšování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů;

Or. en

Odůvodnění

Jedním ze základních východisek systému Společenství je to, že zařízení, která spadají do jeho
působnosti, mohou významným způsobem přispět k dosažení cílů EU v oblasti snižování emisí. 
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Příjmy, které tato zařízení vytvářejí, by proto měly být použity právě k tomuto účelu. 
Technologické platformy EU jsou úspěšným nástrojem a měly by být posilovány.

Pozměňovací návrh 333
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zachytávání a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

c) na přeměnu uhlí v plyn v uhelných 
elektrárnách;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zachycování a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

c) na environmentálně bezpečné
zachycování a geologické uskladnění 
skleníkových plynů, zejména z uhelných 
elektráren;

Or. el

Odůvodnění

Na svém jarním zasedání v roce 2007 vyzvala Evropská rada k tomu, aby technologie CCS 
byly používány způsobem, který nepředstavuje ohrožení pro životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 335
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na podporu dalšího vývoje nosičů čisté 
energie, například vodíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na další vývoj nosičů čisté energie, 
například vodíku;

Or. nl

Pozměňovací návrh 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na boj proti odlesňování a na podporu 
zalesňování a obnovy lesů a na podporu 
ochrany lesů a užívání dřeva ve 
stavebnictví, v průmyslové výrobě 
(dřevěné desky, papírovina) nebo k výrobě 
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energie v Evropské unii a v nejméně 
rozvinutých zemích, přičemž bude 
vytvořen nebo podpořen řetězec 
zhodnocení dřeva získaného lesní těžbou, 
v rámci udržitelného využívání lesů 
a zachování a podpory biodiverzity;

Or. fr

Odůvodnění

Des études ont montré que la situation actuelle des forêts pourrait représenter une part non 
négligeable des émissions de CO2 dues aux énergies. Le Conseil européen de mars 2007 
a pris acte de cette situation. Les forêts et les arbres captent du CO2 qu’ils stockent pour une 
large partie et qu’ils ne relâchent dans l’atmosphère que lors de la combustion. Il est donc 
nécessaire de promouvoir la chaîne du bois, de la conservation et l’entretien des forêts à la 
production de produits en bois. Pour ce faire une partie des recettes des mises aux enchères 
doit être allouée à la filière bois, pour ainsi permettre une gestion durable des forêts.

Pozměňovací návrh 338
Patrick Louis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích;

d) na předcházení odlesňování, zejména 
v nejméně rozvinutých zemích, především 
rozvíjením certifikace a doplňkovými 
opatřeními členských států nebo jejich 
regionů s cílem dále posílit boj proti 
globálnímu oteplování prostřednictvím 
lesů a využíváním dřeva při současném 
zachování ostatních funkcí lesa;

Or. fr

Odůvodnění

Dražby emisních povolenek by měly vést k transferu finančních prostředků z odvětví, která 
znečišťují životní prostředí, do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a do skladování uhlíku či 
bránění úniku uskladněného uhlíku. Základní podmínkou pro využívání tropických pralesů by 
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mělo být to, aby další certifikační postup byl v souladu se šesti helsinskými kritérii 
udržitelného rozvoje, zejména se šestým kritériem týkajícím se socioekonomických funkcí. 
Lesnické a dřevařské odvětví v Evropské unii kompenzuje 10 až 20 % emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace 
a

f) na řešení sociálních aspektů ve 
zranitelných domácnostech a 
v domácnostech s mimořádně nízkým 
příjmem, které jen obtížně hradí své 
náklady na energii a jsou oběťmi 
energetické chudoby. Tato opatření by 
měla zahrnovat finanční pomoc 
a opatření na zlepšení energetické 
účinnosti v oblasti bydlení.

Or. en

Odůvodnění

Příjmy z dražeb by měly být použity na zmírnění energetické chudoby.

Pozměňovací návrh 340
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – písm. f)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 

f) na řešení sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
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energetické účinnosti a zlepšením izolace a energetické účinnosti a zlepšením izolace 
nebo podporou dopravních prostředků 
šetrných ke klimatu; a

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbylé příjmy z dražby podle odstavce 2 
mohou být převedeny zpět podnikům, 
které se zúčastnily této aukce, popřípadě 
byly nuceny v důsledku dražby v odvětví 
výroby elektrické energie platit za 
elektrickou energii vyšší ceny. Příjmy 
mohou být převedeny zpět ve formě slev 
na ostatních daních, případně snížení 
příspěvků na sociální pojištění, nebo 
prostřednictvím převodu technologií.

Or. nl

Odůvodnění

Dražby emisních povolenek by neměly vytvářet zvláštní zisky pro stát, ale spíše mají být 
efektivním tržním mechanismem pro přidělování těchto povolenek. Výnosy by proto měly 
směřovat zpět do dotyčných podniků, které tak získají nezbytné finanční prostředky pro 
investice do inovativních technologií úspory energie. 

Pozměňovací návrh 342
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alespoň 50 % příjmů se použije na 
financování činnosti za účelem snižování 
emisí skleníkových plynů, boje proti 
deforestaci a znehodnocování půdy a úsilí 
o adaptaci na změnu klimatu 
v signatářských státech UNFCCC, které 
nejsou uvedeny v příloze I této dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s pravidly státních podpor 
na ochranu životního prostředí členské 
státy vrátí společnostem na svém území, 
které se účastní dražeb, alespoň 50 % 
příjmů z dražeb povolenek uvedených 
v odstavci 2, včetně veškerých příjmů 
z dražeb uvedených v odst. 2 písm. b), 
přičemž tyto prostředky musí být použity 
na nízkouhlíkové technologie včetně 
zachycování a geologického skladování 
skleníkových plynů. Příjmy se nevrací 
výrobcům elektrické energie, pokud 
elektřinu nevyrábějí ve spojení 
s průmyslovou spotřebou tepla nebo 
z reziduí z průmyslového procesu.

Or. en

Odůvodnění

Nejméně 50 % příjmů z dražeb by mělo být vráceno společnostem, které se účastní dražeb. 
Podmínkou však je, že tyto prostředky musí být použity na investice do technologií s nízkými 
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emisemi skleníkových plynů. V souladu s pravidly státních podpor mohou členské státy 
podporovat ekologické investice společností. Všechny společnosti však musí mít rovné 
podmínky, a proto je třeba, aby členské státy rozdělovaly společnostem příjmy z dražeb 
rovným dílem. Odvětví výroby elektrické energie se příjmy nevracejí, neboť podniky v tomto 
odvětví mohou snadno přenést náklady na zákazníky.

Pozměňovací návrh 344
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výnosy z dražeb by měly být 
poskytovány rozvojovým a rozvinutým 
zemím za účelem adaptace a 
k financování opatření na snížení emisí. 
Rozvojovým i rozvinutým zemím je třeba 
pomáhat při přijímání osvědčených 
postupů a technologií a zavádění 
obnovitelných zdrojů energie. Bylo by 
žádoucí určit, jak by mohly být stávající 
finanční mechanismy využity k tomu, aby 
byly příjmy z dražeb rozdělovány otevřeně 
a transparentně a používány k reálnému 
snižování emisí. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 345
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rozdělení prostředků pro účely 
uvedené v odstavci 3 by mělo zajišťovat 
celkovou rovnováhu mezi výdaji v rámci 
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Unie a výdaji v rozvojových zemích.

Or. en

Odůvodnění

Rozvojové země budou pravděpodobně trpět následky změny klimatu nepoměrně více, ačkoli 
původcem drtivé většiny emisí skleníkových plynů byly až do dnešního dne průmyslové země, 
a to buď přímo, anebo jakožto koneční spotřebitelé zboží vyrobeného v rozvojových zemích. 
Proto je vhodné, aby byly výnosy z dražeb rozděleny mezi rozvojové země, z nichž mnoho 
nemá dostatek prostředků na financování opatření na zmírnění dopadů změny klimatu, a na 
projekty v Unii.

Pozměňovací návrh 346
Kathy Sinnott

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příjmy nevyužité podle odstavce 3, 
včetně příjmů z dražeb uvedených 
v odst. 2 písm. b), se použití takto:
a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu 
a na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí a adaptace na 
změnu klimatu, včetně účasti 
v iniciativách v rámci evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;
b) na rozvoj udržitelných obnovitelných 
energií v zájmu splnění závazku 
Společenství zvýšit podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na 20 %;
c) na splnění závazku Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %;
d) na zachycování a geologické 
uskladnění skleníkových plynů, zejména 
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z uhelných elektráren;
e) na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti energetické účinnosti a čistých 
udržitelných technologií v odvětvích, na 
něž se vztahuje tato směrnice;
f) na dodatečná opatření k zamezení 
odlesňování, na podporu udržitelného 
zalesňování a správy lesů v Evropě a na 
výrobu a mobilizaci udržitelné biomasy ve 
Společenství;
g) na zohlednění sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením energetické 
účinnosti bydlení a zlepšením izolace;
h) na podněcování k přechodu na způsoby 
dopravy s nízkými emisemi, včetně 
přechodu na jiný druh dopravy, a na 
kompenzace zvýšených nákladů na 
elektřinu v železniční dopravě;
i) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré nové zdroje energie a zdroje, které se nyní vyvíjejí, musí být udržitelné a Evropský 
parlament by měl udržitelnost podporovat všude, kdekoli to půjde.

Pozměňovací návrh 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příjmy, které nejsou využity podle 
odstavce 3, včetně všech příjmů z dražeb 
podle odst. 2 písm. b), by měly být použity 
takto:
a) na snížení emisí skleníkových plynů, na 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu 
a na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí a adaptace na 
změnu klimatu, včetně účasti 
v iniciativách v rámci evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;
b) na rozvoj obnovitelných energií 
v zájmu splnění závazku Společenství 
zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů 
na 20 %;
c) na splnění závazku Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost o 20 
%; 
d) na zachycování a geologické 
uskladnění skleníkových plynů, zejména 
z uhelných elektráren, včetně investic do 
nezbytné infrastruktury pro přepravu 
a uskladnění; 
e) na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti energetické účinnosti a čistých 
technologií v odvětvích, na než se vztahuje 
tato směrnice;
f) na dodatečná opatření k zamezení 
odlesňování, na podporu udržitelného 
zalesňování a správy lesů v Evropě a na 
výrobu biomasy ve Společenství a její 
využití udržitelným způsobem;
g) na zohlednění sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, zejména zvýšením energetické 
účinnosti bydlení a zlepšením izolace;
h) na podněcování k přechodu na způsoby 
dopravy s nízkými emisemi, včetně 
přechodu na jiný druh dopravy, a na 
kompenzace zvýšených nákladů na 
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elektrickou energii u elektrické trakce 
v železniční dopravě;
i) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Příjmy by se neměly používat pouze na uhelné elektrárny; je třeba se rovněž zabývat otázkou 
infrastruktury.

.

Pozměňovací návrh 348
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příjmy nevyužité podle odstavce 3, 
včetně příjmů z dražeb uvedených v odst. 
2 písm. b), se použití takto:
a) na snížení emisí skleníkových plynů, 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu 
a financování výzkumu a vývoje v oblasti 
snižování emisí a adaptaci, včetně účasti 
v iniciativách v rámci evropského 
strategického plánu pro energetické 
technologie;
b) na rozvoj obnovitelných energií 
v zájmu splnění závazku Společenství 
zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů 
na 20 %;
c) na splnění závazku Společenství zvýšit 
do roku 2020 energetickou účinnost 
o 20 %;
d) na zachycování a geologické 
skladování skleníkových plynů, zejména 
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z elektráren, včetně nezbytných investic do 
infrastruktury pro přepravu a skladování;
e) na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti energetické účinnosti a čistých 
technologií v odvětvích, na něž se vztahuje 
tato směrnice;
f) na dodatečná opatření k zamezení 
odlesňování, na podporu udržitelného 
zalesňování a správy lesů v Evropě a na 
výrobu a mobilizaci udržitelné biomasy ve 
Společenství;
g) na zohlednění sociálních aspektů 
v domácnostech s nižším a středním 
příjmem, například zvýšením jejich 
energetické účinnosti a zlepšením izolace;
h) na podněcování k přechodu na způsoby 
dopravy s nízkými emisemi, včetně 
přechodu na jiný druh dopravy, a na 
kompenzace zvýšených nákladů na 
elektřinu v železniční dopravě; a
i) na pokrytí administrativních výdajů na 
řízení systému Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Příjmy by neměly být používány jenom na uhelné elektrárny, ale měly by být také určeny na 
investice do infrastruktury.

Pozměňovací návrh 349
Jan Mulder

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příjmy, které mají být použity podle 
odstavce 3a, by měly být vynaloženy na 
projekty v různých odvětvích s ohledem na 
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jejich podíl na vzniklých emisích.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zahrnou informaci 
o využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů do svých zpráv předložených podle 
rozhodnutí č. 280/2004/ES.

4. Členské státy zahrnou informaci 
o využití příjmů pro každý z uvedených 
účelů a o geografické distribuci využití 
těchto příjmů do svých zpráv předložených 
podle rozhodnutí č. 280/2004/ES.

Or. en

Odůvodnění

Musí se zlepšit transparentnost a musí být možné posuzovat, zda byly splněny povinnosti 
uvedené v čl. 10 odst. 3a. Rovněž je nutno zajistit, aby Unie jako celek rozdělovala své úsilí 
efektivně.

Pozměňovací návrh 351
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přidělí nejméně 30 % 
příjmů uvedených v odstavci 3 na politiky 
a opatření uvedené v odst. 3 písm. a), d) 
a e). Tento odstavec se vztahuje pouze na 
členské státy, které mají vyšší cíl pro 
snížení emisí skleníkových plynů v roce 
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2020 ve srovnání s emisemi v roce 2005.

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení celosvětové dohody o změně klimatu má zásadní význam financování opatření 
na zmírnění změny klimatu v zemích, které nejsou uvedeny v příloze I. EU a ostatní země 
uvedené v příloze I musí přijmout svou historickou odpovědnost za škodu, kterou jejich emise 
skleníkových plynů působí v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 352
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci.
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.

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. 

Před předložením tohoto opatření Komise 
konzultuje se všemi zúčastněnými 
stranami. Dražby jsou organizovány 
a prováděny tak, aby:
a) jejich účelem bylo přidělit povolenky 
hospodářským subjektům nebo 
zprostředkovatelům na trhu za cenu, 
kterou určí trh, a nikoli maximalizovat 
příjmy nebo dosáhnout předem stanovené 
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ceny;
b) byla vždy zaručena dostatečná likvidita 
trhu, zejména ve vztahu k roku 2013. 
Proto by měl být tento proces 
předvídatelný, zejména pokud jde 
o načasování a řazení dražeb a o objem, 
který je určen k obchodování;
c) dražeb se mohl zúčastnit kterýkoli 
majitel účtu v rámci systému Společenství, 
který může poskytnout finanční záruku, že 
je schopen zaplatit nabídnutou cenu; 
d) provozovatelé, zejména malé a střední 
podniky spadající do systému Společenství 
měli spravedlivý a rovný přístup a mohli 
se dražeb účastnit v plném rozsahu;
e) účast nevytvářela pro hospodářské 
subjekty nepřiměřenou finanční zátěž;
f) všichni účastníci měli současně přístup 
ke stejným informacím; 
g) účastníci nejednali v tajné dohodě ani 
jinak nenarušovali průběh dražby. 
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].

Or. en

Odůvodnění

Dražby musí probíhat v souladu se základními principy transparentnosti, otevřenosti 
a jednoduchosti. Trh musí být prost vší manipulace, a proto je nutné zajistit, aby nabídky 
přicházely z různých zdrojů včetně jednotlivců, organizací a společností, které nejsou 
v přímém vztahu k výrobě elektřiny.

Pozměňovací návrh 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky 
spadající do systému Společenství, mají 
plný přístup a že další účastníci nebrání 
aukci. 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.“

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 23 odst. 3 nařízení 
o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování Systém dražeb je 
organizován tak, aby byla zajištěna 
likvidita a transparentnost trhu. V zájmu 
dosažení těchto cílů vychází uvedené 
nařízení z následujících zásad:

– přístup k dražbám je zajištěn za 
minimální poplatek všem účastníkům, 
kteří prokáží svou platební schopnost 
a mají otevřený účet u registru povolenek;
– v rámci tohoto nařízení je sestaven 
harmonogram dražeb s uvedením 
množství obchodovaných povolenek, který 
odpovídá lhůtám pro vracení povolenek 
a případně omezené likviditě podniků 
a který neumožňuje, aby byla pro celé 
období pořádána pouze jediná dražba.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby nařízení, které bude přijato postupem komitologie, mělo za svůj základ 
přesnější cíle a zásady, než je tomu v předloženém návrhu. Tento mechanismus totiž bude mít 
na fungování trhu rozhodující vliv. Nařízení by mělo být možné přijmout po 31. prosinci 2009. 
Na žádost zúčastněných subjektů by mělo být možné tento seznam doplnit nejpozději do 
června 2009. Po dobu tří let by konečný seznam neměl být měněn, aby nevznikala nepřijatelná 
právní nejistota.
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Pozměňovací návrh 354
Jerzy Buzek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci.
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.

5. Komise do 31.prosince 2009 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Dražby jsou organizovány
v souladu se zásadami uvedenými 
v příloze IIb s cílem zajistit, aby
provozovatelé, a zejména malé a střední 
podniky spadající do systému Společenství, 
měli plný přístup k emisním právům a aby 
nedocházelo ke spekulacím. Nařízením 
bude zajištěno, aby vliv systému dražeb na 
nové členské státy byl rovnoměrně 
rozložen nejen podle konkrétních emisí 
CO2 daného státu, ale také podle 
hospodářské výkonnosti měřené hrubým 
domácím produktem. Toto řešení schválí 
Evropský parlament a Rada postupem 
spolurozhodování.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo, že dopad uplatňování evropských předpisů musí být rovnoměrně sdílen, je základní 
zásadou fungování Evropské unie v její současné podobě.

Pozměňovací návrh 355
Konrad Szymański

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci.
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].

5. Komise do 30. června 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost, 
jednotnost a nediskriminační charakter 
tohoto obchodování. Dražby jsou 
organizovány tak, aby byl přístup 
„k primárním trhům“ omezen pouze na 
zařízení, na něž se vztahuje systém 
Společenství, a aby bylo množství 
povolenek, které tato zařízení mohou 
získat, omezeno v závislosti na jejich 
výrobní kapacitě, a aby proto bylo 
zajištěno, aby provozovatelé, a zejména 
malé a střední podniky spadající do 
systému Společenství, měli plný přístup 
a aby další účastníci nebránili aukci. Je 
rovněž nutné zavést tržní nástroj, který 
zamezí rozsáhlým výkyvům cen povolenek 
a zajistí udržitelnost makroekonomického 
prostředí.
Opatření se přijímá v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 251 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého ustanovení je zajistit, aby přístup k povolenkám měli emitenti v celé EU, 
a to včetně chudších členských států EU. Tyto podniky by měly být také chráněny před 
spekulacemi velkých finančních zprostředkovatelů. Očekávané velké fluktuace cen emisích 
povolenek po roce 2012 by měl vyřešit tržní mechanismus, který nenaruší integritu 
a flexibilitu trhu s povolenkami.

Pozměňovací návrh 356
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci.

Komise do 31. června 2010 přijme nařízení 
o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost, 
jednotnost a nediskriminační charakter 
tohoto obchodování. Dražby jsou 
organizovány tak, aby byl přístup 
„k primárním trhům“ omezen pouze na 
zařízení, na něž se vztahuje systém 
Společenství, a aby bylo množství 
povolenek, které tato zařízení mohou 
získat, omezeno v závislosti na jejich 
výrobní kapacitě, a aby proto bylo 
zajištěno, aby provozovatelé, a zejména 
malé a střední podniky spadající do 
systému Společenství, měli plný přístup 
a aby další účastníci nebránili aukci. 

Je rovněž nutné zavést tržní nástroj, který 
zamezí rozsáhlým výkyvům cen povolenek 
a zajistí udržitelnost makroekonomického 
prostředí.

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 se přijímá v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 251 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého ustanovení je zajistit, aby přístup k povolenkám měli emitenti v celé EU, 
a to včetně chudších členských států EU. Tyto podniky by měly být také chráněny před 
spekulacemi velkých finančních zprostředkovatelů. Očekávané velké fluktuace cen emisích 
povolenek po roce 2012 by měl vyřešit tržní mechanismus, který nenaruší integritu 
a flexibilitu trhu s povolenkami.
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Pozměňovací návrh 357
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 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.

5. Komise do 31. prosince 2009 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 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.

Or. en

Odůvodnění

Dražby povolenek na rok 2013 by měly začít již v letech 2010/2011, aby hospodářské subjekty 
měly možnost nakupovat povolenky ještě před zahájením třetí fáze. Datum, kdy Komise přijme 
nařízení o pravidlech dražeb, by proto mělo být posunuto do roku 2009.

Pozměňovací návrh 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 

5. Komise do 31. června 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
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byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 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.

byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 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.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění přiměřené míry jistoty pro průmysl by pravidla dražby měla být známa co 
nejdříve. Toto datum by proto mělo být posunuto vpřed.

Pozměňovací návrh 359
Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 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.“

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Dražby budou organizovány 
jednotně v celé Evropě, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, měli plný přístup 
a aby další účastníci nebránili aukci. 
Termíny konání dražeb a počet dražeb 
pořádaných ve všech členských státech 
jsou v nařízení, které bude vydáno, 
harmonizovány na úrovni EU, aby 
transakce probíhaly hospodárně, cenové 
signály byly jednoznačné a nedocházelo 
k diskriminaci; dražby jsou koncipovány 
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jako pravidelné aukce nebo průběžný 
prodej prostřednictvím evropských 
energetických burz. 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.“

Or. de

Odůvodnění

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Pozměňovací návrh 360
Jens Holm

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování. Budou pořádány dražby 
s cílem, zajistit, aby provozovatelé, 
a zejména malé a střední podniky spadající 
do systému Společenství, mají plný přístup 
a že další účastníci nebrání aukci. 
Opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 

5. Komise do 31. prosince 2010 přijme 
nařízení o harmonogramu, správě a jiných 
aspektech obchodování formou dražby, aby 
byla zajištěna otevřenost, transparentnost 
a nediskriminační charakter tohoto 
obchodování, jenž minimalizuje prostor 
pro spekulace. Dražby jsou organizovány 
tak, aby provozovatelé, a zejména malé 
a střední podniky spadající do systému 
Společenství, měli plný přístup a aby další 
účastníci nebránili aukci. Opatření, jež má 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
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postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3. čl. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti z prvního obchodovacího období ukazují, že ceny povolenek se mohou dramaticky 
měnit, což vede k nejistotě těch, kdo zvažují investici do projektů v oblasti obnovitelných 
energií. Uskutečnění takové investice se tak stává méně atraktivní. Nový systém by měl 
zahrnovat opatření zmenšující prostor pro spekulace, jako je poplatek za transakce, jenž by 
mohl být diferenčně zaměřen na obchodníky, kteří drží povolenky v průměru pouze krátkou 
dobu.

Pozměňovací návrh 361
Caroline Lucas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. 60 milionů povolenek je až do 
31. prosince 2015 vyhrazeno pro Komisi, 
která s nimi obchoduje formou dražby, a 
z příjmů financuje při zaručené sazbě 25 
EUR za 1 tunu uskladněných nebo 
ušetřených emisí CO2 první zařízení, která 
zahájí komerční zachycování a geologické 
uskladnění emisí oxidu uhličitého před 
tímto datem nebo ušetří emise CO2
z výroby elektřiny odpovídající 
průměrným emisím CO2/GWh elektrické 
energie vyrobeným pomocí udržitelných 
technologií, jako je koncentrovaná solární 
energie, větrná energie využívaná ve 
velkém rozsahu nebo energie z větrných 
elektráren na širém moři nebo energie 
z mořských vln. Tato možnost je otevřena 
pro technologie, které dosud nebyly 
komerčně využity, a zařízení kdekoli v EU 
nebo ve třetích zemích, které ratifikují 
budoucí mezinárodní dohodu, pod 
podmínkou, že bude existovat dohoda 
o sdílení práv k duševnímu vlastnictví 
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vztahujících se k této technologii. 
Zaručená cena se sníží, pokud cena 
v rámci systému Společenství překročí 
35 EUR, aby součet odměny v rámci 
systému Společenství a zaručené ceny 
nepřekročil 60 EUR za 1 tunu 
uskladněných nebo ušetřených emisí CO2.

Or. en

Odůvodnění

Vycházeje z pozměňovacího návrhu č. 22 předloženého zpravodajkou jsou nové obnovitelné 
technologie, které dosud nebyly komerčně testovány, začleněny do zvláštního finančního 
mechanismu. Pokud se podpoří nové rozsáhlé inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
bude reálně možné dát prvotní impuls novým technologiím, které významným způsobem 
přispějí k dosažení cílů na úrovni EU i v celosvětovém měřítku. V rámci systému obchodování 
s emisemi by měl být stanoven horní limit odměny v závislosti na ceně povolenek.

Pozměňovací návrh 362
Dorette Corbey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – Bod 7
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vlády a orgán jmenovaný Komisí 
mohou nakupovat a prodávat povolenky
na trhu za účelem omezení výkyvů ceny 
uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Ceny uhlíku mohou růst i klesat, avšak příliš velké výkyvy by byly pro trh škodlivé. Bylo by 
žádoucí výkyvy minimalizovat; to by mělo být úkolem vlád nebo kupříkladu ECB.
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