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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS) byl spuštěn dne 1. ledna 2005 a je jedním 
z nejdůležitějších nástrojů politiky EU v oblasti klimatu vzhledem ke své schopnosti 
dosáhnout hospodárným způsobem absolutního snížení emisí. V zájmu zvýšení stability 
a předvídatelnosti tohoto systému vypracovala Komise na žádost Evropské rady změnovou 
směrnici. Účelem této směrnice je zejména kodifikování definice spalovacího zařízení, a tedy 
i ukončení nejednotného uplatňování oblasti působnosti směrnice, která by měla být rozšířena 
tak, aby v období po roce 2013 zahrnovala i nová odvětví a plyny. Obchodování s emisemi 
skleníkových plynů je v prvé řadě záležitostí vnitrostátních vlád a regionálních uskupení 
zemí. Na první pohled se může zdát, že se netýká orgánů na nižší než vnitrostátní úrovni. To 
by však byl jen velmi omezený pohled. Spalovací zařízení vstupující na trh se musí nutně 
nacházet v tom či onom regionu členského státu a účinnost jeho zařízení, pokud jde o snahy  
přizpůsobit se měnícím se zdrojům energie, a závislost na trhu s emisemi skleníkových plynů 
či pokračování v obchodování na tomto trhu bude mít přímý vliv na místní životní prostředí, 
hospodářský rozvoj, ale i sociální soudržnost a úroveň zaměstnanosti v tomto regionu.

Návrh Komise je po technické stránce vyspělý a precizně zpracovaný dokument, jenž tvoří 
nedílnou součást mezinárodních dohod.

Jak několikrát zdůraznila komisařka Hübnerová, díky novým pravidlům získává evropská 
politika v oblasti regionálního rozvoje v programovém období 2007–2013 významnou úlohu 
při financování a podpoře udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie. V rámci 
politiky soudržnosti se v období 2007–2013 plánuje zvýšení již tak významného příspěvku, 
který je určen k plnění úkolů spojených se zajištěním bezpečnějších a udržitelnějších zdrojů 
energie. Vyjádřeno konkrétními finančními údaji: z Fondu soudržnosti bylo na toto období  
přiděleno 15,2 miliard EUR na investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické 
účinnosti.

Vzhledem k těmto velkým investicím a vzhledem k tomu, že je třeba dotčeným regionům 
umožnit, aby sledovaly souvislost mezi investicemi ze strukturálních fondů EU a fungováním 
spalovacích zařízení v jejich regionu, která z těchto investic těží, navrhovatel navrhuje, aby 
regionální orgány a orgány místní samosprávy, které zodpovídají za prostředky určené na 
regionální rozvoj, byly informovány:

 o obchodních operacích, které zařízení provádějí na jejich území, a umožnit tak těmto 
orgánům posuzovat účinnost výdajů z fondu pro regionální rozvoj určených na pomoc 
společnostem provozujícím tato zařízení při přechodu používané technologie na čisté a 
obnovitelné energetické zdroje.

Parlament nedávno poukázal1 na skutečnost, že v mnoha regionech Unie, a to zejména 
v regionech, jejichž hlavní zdroj příjmů tvoří cestovní ruch, je dostupnost levné letecké 
dopravy podmínkou zajištění stálé prosperity tohoto nejvýznamnějšího odvětví. Proto země 
jako Kypr, Řecko, Malta a nejvzdálenější regiony Unie mají zájem na tom, aby bylo zajištěno, 
že mezi nezbytností přijímat účinná opatření ke zmírnění dopadu  změny klimatu 
a udržitelnou levnou leteckou dopravou bude udržována spravedlivá rovnováha.
                                               
1 Viz zpráva M. Sudrové o strategii pro nejvzdálenější regiony
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Zkušenosti z prvního obchodovacího období ukazují, že se ceny povolenek mohou 
dramaticky měnit, což vede k nejistotě těch, kdo zvažují investici do energetických úspor či 
do projektů v oblasti obnovitelných energií. Takové investice pak ztrácejí na atraktivitě.  
Součástí nového systému by měla být opatření proti spekulacím, které mohou mít velmi 
škodlivé účinky, jak je v současné době patrné na jiných trzích, potravinovými počínaje a 
ropnými konče.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(33) [Co se týče přístupu k povolenkám, k 
letecké dopravě by se mělo přistupovat 
způsobem zohledňujícím skutečnost, že 
toto odvětví je ve střednědobém či 
dlouhodobém horizontu schopno nalézt 
náhradní palivo. To znamená, že 80 % 
povolenek by mělo být přiděleno zdarma 
v roce 2013 a poté by přidělování 
bezplatných povolenek pro letecký 
průmysl mělo klesat každý rok o stejný díl, 
což by mělo vést k ukončení přidělování 
bezplatných povolenek v roce 2020. 
Společenství a členské státy by měly 
nadále usilovat o dosažení dohody 
o celosvětových opatřeních ke snížení 
emisí skleníkových plynů z letectví 
a přezkoumat situaci v odvětví v rámci 
příštího přezkumu systému Společenství.
Než se tato směrnice začne uplatňovat 
v nejvzdálenějších regionech Evropské 
unie a na ostrovech včetně malých 
ostrovních členských států, je nezbytné 
provést posouzení dopadu. Pokud 
z posouzení dopadu vyplyne, že 
uplatňování směrnice by mohlo mít 
nepříznivé sociální a hospodářské 
důsledky, přijme Komise opatření k jejich 
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zmírnění.]

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zatímco zkušenost získaná během 
prvního obchodovacího období ukazuje 
potenciál systému Společenství a 
dokončení národních alokačních plánů pro 
druhé obchodovací období povede k 
zásadnímu snížení emisí do roku 2012, 
zpráva potvrdila, že harmonizovanější 
systém pro obchodování je nezbytný, aby 
se lépe využily přednosti obchodování s 
emisemi, aby se předešlo narušení 
vnitřního trhu a ulehčilo propojení systémů 
obchodování s emisemi. Dále by měla být 
zajištěna větší předvídatelnost a měla by 
být rozšířena oblast působnosti systému o 
nová odvětví a plyny, aby byl posílen jak 
signál o ceně uhlíku, což je nutný impuls 
pro nezbytné investice, tak otevřeny nové 
možnosti snížení emisí, což povede ke 
zmenšení celkových nákladů na snižování 
emisí a k zvýšení účinnosti systému.

(7) Zatímco zkušenost získaná během 
prvního obchodovacího období ukazuje 
potenciál systému Společenství 
a dokončení národních alokačních plánů 
pro druhé obchodovací období povede 
k zásadnímu snížení emisí do roku 2012, 
zpráva potvrdila, že harmonizovanější 
systém pro obchodování je nezbytný, aby 
se lépe využily přednosti obchodování 
s emisemi, omezil se prostor pro 
spekulace, předešlo se narušení vnitřního 
trhu a ulehčilo propojení systémů 
obchodování s emisemi. Dále by měla být 
zajištěna větší předvídatelnost a měla by 
být rozšířena oblast působnosti systému o 
nová odvětví a plyny, aby byl posílen jak 
signál o ceně uhlíku, což je nutný impuls 
pro nezbytné investice, tak otevřeny nové 
možnosti snížení emisí, což povede ke 
zmenšení celkových nákladů na snižování 
emisí a k zvýšení účinnosti systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. I a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy a Komise zajistí, aby 
regionálním orgánům byly poskytovány 
příslušné informace o zařízeních na jejich 
území, které jim umožní posuzovat 
účinnost výdajů z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj či Fondu soudržnosti 
určených k tomu, aby pomohly 
společnostem provozujícím tato zařízení 
při převodu používaných technologií na 
čisté a obnovitelné zdroje energie.

Or. en
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